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Összefoglalás

A villamosenergia-ellátás biztonságának szinten tartása érdekében a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében,
Kisvárda térségében elhelyezkedő Szabolcsbáka község külterületén egy új villamos transzformátor
alállomás létesítését tervezi a (Munkács) – országhatár – Sajószöged 400 kV-os és az
(Zahidnoukrainska) – országhatár – Albertirsa 750 kV-os távvezetékek felhasításával és
beforgatásával.
A tervezett tevékenység egy új 750/400 kV-os villamos transzformátor alállomás létesítése
Szabolcsbáka külterületén. Az új alállomás feladata a 750 kV-os távvezetéken érkező villamos
energia letranszformálása és betáplálása a hazai 400 kV-os átviteli hálózatba, illetve az energia egy
részének az átviteli hálózaton keresztül történő továbbszállítása a szomszédos országokba. Az
alállomás területe olyan módon került kijelölésre, hogy annak esetleges későbbi bővítésével további
villamos hálózati kapcsolatok is kiépíthetőek lesznek.
A 400 kV-os kapcsolási képet annak erőmű pótló betáplálás jellege és a MAVIR ZRt. vonatkozó
típusállomási kialakítása határozza meg. A transzformátorállomás 750 kV-os kapcsoló berendezése
a jelenleg tervezett kiépítésben végponti kapcsolású:

– egy távvezeték leágazás, megszakító nélkül (Zahidnoukrainska),
– egy transzformátor leágazás, megszakítóval (transzformátor egységteljesítmény

1100 MVA, 3 egyfázisú egység),
– egy söntfojtó leágazás, megszakítóval (söntfojtó egységteljesítmény 330 Mvar, 3 egyfázisú

egység).

A 750/400 kV-os alállomás – a jelenlegi vizsgálat tárgyát képező – első ütemben kiépülő hálózati
kapcsolatai:

– Albertirsa – Zahidnoukrainska 750 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2. sz.
750 kV-os mezőbe, valamint a 2. sz. 400 kV-os mezősorba.

– Sajószöged – Munkács 400 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2–3-as számú
mezősorokba.

A távlatilag kiépíthető további hálózati kapcsolatok:
– Sajószöged 400 kV-os távvezeték átléptetése a 4. sz. 400 kV-os mezősorba és Vel’ké

Kapušany I–II. távvezetékek becsatlakozása a 4. és 3. mezősorba.

A tervezett új 750/400 kV-os villamos transzformátor alállomás telepítésének helye Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye, Szabolcsbáka község külterülete, a MAVIR ZRt. részére várhatóan
megvásárlásra kerülő területrész. A beépítendő terület nagysága mintegy 15,3 ha. A villamos
transzformátor alállomás tervezett élettartama legalább 50 év.
A tervezett alállomás területigénye mintegy 15,3 ha, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerint a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes
vizsgálatban hozott döntésétől függően környezetvédelmi engedély köteles tevékenység.
Jelen dokumentum a MAVIR ZRt. által Szabolcsbáka külterületén tervezett villamos alállomás
előzetes vizsgálata iránti kérelmet megalapozó dokumentáció, melyet a PÖYRY ERŐTERV ZRt. és
alvállalkozói, a Magyar és Társa Bt. (levegőtisztaság-védelem), a Vibrocomp Kft. (zaj és rezgés
elleni védelem) és az ÖKO Zrt. (élővilág- és tájvédelem) készítettek.
A vizsgálat során előzetes becslés készült a tervezett beruházáshoz köthető környezetterhelésére,
környezet-igénybevételére vonatkozóan a tervezett tevékenység egyes szakaszaiban (létesítés,
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üzemeltetés, felhagyás), minden környezeti elemre kiterjedően, valamint lehatárolásra került a
becsült hatások területi kiterjedése is.
A tervezett alállomás működése során normál üzemelés esetén a várható légszennyező anyag
kibocsátás elhanyagolható mértékű, az alállomás a levegő minőségére nem gyakorol hatást.
Légszennyezőanyag-kibocsátást csak a vészhelyzeti energiaellátást biztosító tartalék
dízelaggregátor okozhat. Ennek éves üzemideje – az üzemi próbák alkalmával – várhatóan kb.
3 óra. A telephely ellenőrzése, illetve karbantartása során, illetve az ehhez kapcsolódó
szállításokból eredő légszennyező anyag kibocsátás elhanyagolható mértékű.
Az építési időszakban egyrészt maguk az építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó
szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. Az építési munkáknál egyrészt porterheléssel,
másrészt a munkagépek kipufogó gázainak kibocsátásával kell számolni. Az előzetes vizsgálat
alapján megállapítható, hogy az építési munkák és az azokhoz tartozó szállítások által okozott
légszennyező anyag kibocsátás a környezetre terhelő hatással lesz, de nem okoz számottevő és
tartós környezeti változásokat. Az építés befejezésével ezek a terhelések véglegesen megszűnnek.
A tervezési terület közelében vízfolyások, illetve állóvizek nem találhatók. Felszíni vizeket az
alállomás területén történő építés közvetlenül nem érint. Az építési időszakban közvetlen
vízfelhasználás, illetve szennyvíz kibocsátás az építési területen nem várható, az építőmunkások
vízellátása mobil eszközökről biztosítható.
Az alállomás működése nincs közvetlen hatással a felszíni vizekre, üzemszerű működése során
felszíni vízből való vízkivétel, illetve abba történő vízbebocsátás nem történik. A szociális
helyiségekben keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése, tárolása – befogadó csatorna hiányában
– helyben, zárt szennyvíz tároló medencével történik. A szennyvizet szükség szerinti időközönként
tartálykocsival a kisvárdai szennyvíztisztító telepre szállítják el.
A földtani közegre vonatkozóan az építési tevékenység nem gyakorol számottevő hatást, mert az
alállomás telepítési helyén kiemelt földtani képződmény vagy érték nem található. Az építés során
az igénybe vett terület nagyságával a termőterület csökkenni fog. Az alállomás talajra és földtani
közegre gyakorolt kedvezőtlen hatása elsősorban a területfoglalásokból ered.
Az alállomás normál üzemelése során a talajra és a földtani közegre már nem fog hatást gyakorolni.
Talajszennyezést csak esetleges balesetek okozhatnak, melyek következményeit a lehető
legrövidebb időn belül el kell hárítani, illetve a szennyeződést meg kell szüntetni. Az alállomás
területén elhelyezésre kerülő transzformátorok olajat tartalmaznak, ezért a transzformátorok alapja
úgy készül, hogy a berendezések alatt zárt olaj- és csapadékvízgyűjtő medence is létesül. A
kármentő medencék kapacitása elegendő a transzformátorokból egy esetleges meghibásodás esetén
kikerülő teljes olajmennyiség, illetve oltóvíz befogadására. A kármentőkbe kerülő olaj mobil
szivattyúkkal tartálykocsiba szivattyúzható és elszállítható.
A tervezett alállomás korábbi szántóterületen való telepítése közvetlenül nem érinti a felszín alatti
vizeket. Az építés során szennyezőanyag (pl. kenőolaj, üzemanyag a munkagépekből) csak havária
esetén kerülhet a talajra. Ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket
eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését. Az alállomás normál üzeméből
eredően – a telephely vízellátását biztosítani tervezett fúrt kútból való vízkivételen kívül – nem
várható hatás a felszín alatti vizekre. Az alállomás működése során felszín alatti vízbe való
bevezetés nem történik. A tisztított olajos csapadékvíz az alállomást körülvevő szikkasztó
övárokrendszerbe kerül elvezetésre, ahol helyben elszikkad, illetve elszivárog, ennek hatása a
felszín alatti vizekre elhanyagolható.
Az alállomás építése során többféle, változó összetételű hulladék keletkezésére kell számítani az
egyes munkafázisok során. Az építési-szerelési munkák során keletkező hulladékok nagyobb része
kommunális és a kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék: építési és szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek, kisebbik része újrahasznosítható
másodnyersanyag, illetve töredéke minősül különleges kezelést igénylő veszélyes hulladéknak. A
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hulladékok tárolására a területen átmeneti tárolóterületek kerülnek kijelölésre, melyeken a
hulladékok fajtánként elkülönítve – az újrahasznosíthatóságot is figyelembe véve – kerülnek
gyűjtésre. A keletkező hulladékok hatásai a hulladéktárolók ideiglenes területhasználatában, a
hulladékok mozgatása, szállítása közben történő kiszóródásában, esetleges elfolyásban
jelentkezhetnek. A szennyező forrás ezekben az esetekben jól körülhatárolható, a szennyezés rövid
időn belül megszüntethető.
Az alállomás normál üzeme során hulladék nem keletkezik. Mivel a területen állandó személyzet
nem tartózkodik, ezért kommunális hulladékok keletkezésével csak időszakosan kell számolni. A
javítások, illetve karbantartások során hulladékká váló berendezéseket és anyagdarabokat
összegyűjtik és elszállítják. A hulladékok telephelyről való elszállítását, kezelését, illetve
ártalmatlanítását mind az építési, mind az üzemelési fázisban jogerős hulladékkezelési engedéllyel
rendelkező szervezet végezheti.
A tevékenység felhagyását követően az épületek, építmények, villamos berendezések, és
tartószerkezeteik leszerelése, az alkatrészek, kábelek kiszerelése, illetve az építményalapok bontási
munkáiból eredően kell hulladék keletkezésével számolni.
Az építési területről származó legjelentősebb zaj- és rezgésterhelés a földmunkák, illetve az
alapozás és az ezt követő szerkezetépítés során várható. Az építési munkálatok által okozott zaj- és
rezgésterhelés a zajtól védendő épületeknél határérték túllépést nem okoz, zajvédelmi intézkedések
alkalmazása nem szükséges.
Az alállomás építéséhez kapcsolódó forgalomnövekedés a szállítási útvonal környezetében nem
okoz számottevő zajterhelés növekedést a zajtól védendő épületeknél. A célforgalmi közlekedés a
meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent kimutatható változást. Az építés
befejezésével a szállítások okozta zaj- és rezgésterhelés véglegesen megszűnik.
Az üzemelés során az üzemterületen működő transzformátorok és söntfojtók jelentik a meghatározó
zajforrásokat. A zajkibocsátásra vonatkozó modellszámítás eredménye alapján megállapítható, hogy
a várható zajterhelés – a távlati bővítésként tervezett berendezések üzemelése mellett is – a
legközelebbi lakóterületek (Szabolcsbáka, Gemzse) védendő épületeinél mind nappal, mind éjszaka
a vonatkozó határérték alatt lesz. Az ellenőrzési, javítási, illetve karbantartási tevékenységekből,
illetve az ezekhez kapcsolódó minimális szállítási forgalomból eredő zaj- és rezgéskibocsátás
szintén elhanyagolható.
Az alállomás környékének biológiai aktivitása alacsony-közepes mértékű. Biológiai aktivitást a
keskeny erdősávok a teljes vegetációs időszakban mutatnak, kiterjedésük azonban alacsony. A
térségben meghatározó mezőgazdasági művelés, nagytáblás szántó területhasználat, melyek még a
vegetációs időszaknál is szűkebb, néhány hónapos, max. fél éves biológiai aktivitást mutatnak
kultúrától függően.
Táji léptékű változások az építési tevékenység közvetett hatásaiból nem várhatók. A tervezett
alállomás eleve egy ember által átalakított, infrastruktúra elemekkel közepesen szabdalt területen
valósul meg, azonban az alállomás ebben a mezőgazdasági tájban mindenképpen idegen elem,
jelentős beépítést, markáns képi elemet jelent elsősorban a szabadtérben létesítendő nagyméretű
villamos berendezések miatt. Ennek ellenére a képi megjelenés változása nem mondható
jelentősnek, mivel a tervezett létesítményt minden oldalról erdősávok veszik körül. Ezek a
vegetációs időszakban szinte teljesen, és azon kívül is jelentős mértékben akadályozzák a rálátást. A
táji szempontból várható változások (tájkép változás, biológiai aktivitás csökkenés, eredetiség
romlása) számottevőek, a közérdekűség miatt azonban ezeket el kell fogadni.
A beavatkozás közvetlen környezetében országosan védett, illetve Natura 2000 terület nem
található. A beruházás környezete botanikailag nem érzékeny, az alállomás területfoglalása, illetve
az építési fázisban jelentkező hatások nem okoznak kedvezőtlen változást a terület élővilágában.
A tervezett alállomás üzemi zajkibocsátása az élővilág szempontjából sem számottevő, a térségben
élő állatok a területet el tudják kerülni, illetve a zajhoz hozzá tudnak szokni. Hasonló mondható el
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az elektromos és mágneses erőterek hatásairól is, amelyek mértéke igen csekélynek várható, a
telepítési hely közvetlen környezetére korlátozódik, és egyetlen állatfaj sincsen kitéve tartós
expozíciónak, így ez a hatás sem számottevő. Az üzemelés során jelentkező hatások nem okoznak
kedvezőtlen változást a terület élővilágában.
A villamos energia elosztását lehetővé tévő berendezések (távvezetékek, alállomások,
transzformátorok, kapcsoló berendezések) közelében villamos, mágneses és elektromágneses
erőterek jönnek létre. Az alállomás biztonsági övezetén kívül az elektromos és mágneses erőtér
erőssége tervezetten a lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékek alá csökken. Mivel a
berendezésektől távolodva a térerősség jelentősen csökken, a közel 1 km-re lévő lakott területeken
az elektromos és mágneses erőtér egészségügyi hatásokat várhatóan nem fog okozni.
Az egyéb környezeti hatások tekintetében a környezetben élők egészségi állapotára vonatkozó káros
hatások – a tevékenységekre vonatkozó jogszabályi előírások, határértékek, illetve egyéb
korlátozások betartása mellett – sem a létesítési, sem az üzemeltetési, illetve felhagyási fázisban
nem várható
A vizsgálat eredményeként az egyes környezeti elemekre vonatkozóan lehatárolásra került a
tervezett alállomás környezeti hatásainak területi kiterjedése. Az építési fázisra vonatkozóan az
eredő, azaz a teljes hatásterület a légszennyező anyag kibocsátások hatásterülete, illetve a közúti
beszállítások hatásainak kiterjedése (kb. 11 km K-i irányban, 9,5 km DK-i irányban) határozza meg.
Az üzemelési fázis esetében az összesített hatásterület kiterjedését a zajkibocsátás, illetve az
élővilágra gyakorolt hatások területi kiterjedése határozza meg, a legnagyobb kiterjedése kb. 1,4 km
ÉNY-i, illetve DK-i irányban.
Az előzetes vizsgálat a MAVIR ZRt. által Szabolcsbáka területén tervezett villamos alállomás
létesítésének környezetvédelmi szempontból akadályát nem találta.
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1. Bevezetés

1.1. Előzmények

A villamosenergia-ellátás biztonságának szinten tartása érdekében a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében,
Kisvárda térségében elhelyezkedő Szabolcsbáka község külterületén egy új 750/400 kV-os villamos
transzformátor alállomás létesítését tervezi a (Munkács) – országhatár – Sajószöged 400 kV-os és
az (Zahidnoukrainska) – országhatár – Albertirsa 750 kV-os távvezetékek felhasításával és
beforgatásával. A távvezetékek felhasításuk után a létrejövő (Zahidnoukrainska) – országhatár –
Szabolcsbáka távvezetékszakasz 750 kV-on, a Szabolcsbáka – Albertirsa – (Debrecen Józsa), a
Szabolcsbáka – Sajószöged és a (Munkács) – országhatár – Szabolcsbáka szakaszok 400 kV-on
üzemelnek majd. A 750 kV-os távvezeték 400 kV-on üzembe vett Szabolcsbáka – Albertirsa közötti
szakaszának beforgatása szükséges a Debrecen-Józsa alállomásba.
A tervezett alállomás területigénye mintegy 15,3 ha, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 128. pontjába sorolható: „egyéb, az 1–127.
pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen
a) 3 ha területfoglalástól”, mivel a felhasználásra tervezett terület meghaladja a rendeletben
meghatározott mértéket. Ennek megfelelően a tervezett alállomás létesítése a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet értelmében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezetvédelmi engedély köteles
tevékenység. Mivel a tervezett tevékenység a Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, a
rendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján a környezethasználó köteles előzetes vizsgálati eljárást
kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál. Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez
csatolni kell a Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő
előzetes vizsgálati dokumentációt.
Az új alállomás villamos hálózati csatlakozásának biztosításához szükséges távvezeték
átalakításokat a MAVIR ZRt. önálló vizsgálati eljárások keretében engedélyezteti a
környezetvédelmi hatóságnál. A Munkács – országhatár – Sajószöged 400 kV-os távvezeték
felhasításának előzetes vizsgálati eljárását 5917-28/2017. számon, a Zahidnoukrainksa –
Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték országhatár – Szabolcsbáka közti szakasza és a Szabolcsbáka
750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz megvalósításának előzetes vizsgálati eljárását
5918-26/2017. számon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatala, Környezetvédelmi Főosztálya lezárta, azzal hogy a tevékenységeknek nem feltételezhető
jelentős környezeti hatása, valamint nem szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása
sem.
A tervezett tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek
minősülő új tevékenység megvalósítására, a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon nem
folyik és nem tervezett azonos jellegű más tevékenység, mellyel összeadódva a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú melléklet szerint küszöbértéket a tervezett tevékenység elérné.
Jelen dokumentum a MAVIR ZRt. által Szabolcsbáka területén tervezett villamos alállomás
előzetes vizsgálata iránti kérelmet megalapozó dokumentáció, melyet a MAVIR ZRt. megbízásából
a PÖYRY ERŐTERV ZRt. és alvállalkozója, az ÖKO Zrt. (táj- és élővilág-védelem szakterület)
készítettek. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésében közreműködő szakértők szakterületi
jogosultságainak igazolását az 1. melléklet tartalmazza.
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1.2. A tervezett tevékenység meghatározása, célja, alapadatai

A tervezett tevékenység egy új 750/400 kV-os villamos alállomás létesítése Szabolcsbáka területén.
Az új alállomás feladata a 750 kV-os távvezetéken érkező villamos energia letranszformálása és
betáplálása a hazai 400 kV-os átviteli hálózatba, illetve az energia egy részének az átviteli hálózaton
keresztül történő továbbszállítása a szomszédos országokba. Az alállomás 400 kV-os kapcsoló
berendezése kiemelten fontos hálózati csomópont lesz.
Az alállomás területe olyan módon került kijelölésre, hogy annak esetleges későbbi bővítésével
további villamos hálózati kapcsolatok is kiépíthetők lesznek. Az alállomás elrendezésének
kialakítását a 750 kV-os távlati végkiépítés (egy-gyűjtősínes kapcsolás, két távvezetéki, két
transzformátor és két söntfojtó mező) és a jelenlegi (első kiépítés) végponti kapcsolása (egy
távvezetéki csatlakozású és egy transzformátoros üzemű kapcsolás), valamint a 400 kV-os
másfélmegszakítós diszpozíció, továbbá a közöttük elhelyezett transzformátorok és söntfojtók
csatlakoztatása határozta meg.
A 400 kV-os kapcsolási képet annak erőmű pótló betáplálás jellege és a MAVIR ZRt. vonatkozó
típusállomási kialakítása határozza meg. A transzformátorállomás 750 kV-os kapcsoló berendezése
a jelenleg tervezett kiépítésben végponti kapcsolású:

– egy távvezeték leágazás, megszakító nélkül (Zahidnoukrainska),
– egy transzformátor leágazás, megszakítóval (transzformátor egységteljesítmény

1100 MVA, 3 egyfázisú egység),
– egy söntfojtó leágazás, megszakítóval (söntfojtó egységteljesítmény 330 Mvar, 3 egyfázisú

egység).

A 750 kV-os távvezeték meddőteljesítményének kompenzálására és a túlfeszültségek korlátozására
egy 330 Mvar teljesítményű, 750 kV feszültségű, egyfázisú egységekből álló söntfojtótekercs épül
be. A bekapcsolt fojtótekercsek számát (0-1) a távvezeték terhelésétől függően változtatni kell és
biztosítani kell azok késleltetés nélküli bekapcsolását üzemzavarok bekövetkezésekor.
A 750 kV-os kapcsoló berendezés egy gyűjtősínnel rendelkezik. A 400 kV-os kapcsoló berendezés
másfélmegszakítós kapcsolású. Az első kiépítésben három mező épül ki, amely három távvezeték és
két 750/400 kV-os transzformátor leágazást tartalmaz. A kapcsoló berendezés távlatilag még két
mezővel lesz bővíthető, amellyel így összesen öt szabadvezeték (jelenlegi információk alapján két
nemzetközi kapcsolattal) lesz csatlakoztatható.
A 750/400 kV-os alállomás – a jelenlegi vizsgálat tárgyát képező – első ütemben kiépülő hálózati
kapcsolatai:

– Albertirsa – Zahidnoukrainska 750 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2. sz.
750 kV-os mezőbe, valamint a 2. sz. 400 kV-os mezősorba.

– Sajószöged – Munkács 400 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2–3-as számú
mezősorokba.

A távlatilag kiépíthető további hálózati kapcsolatok:
– Sajószöged 400 kV-os távvezeték átléptetése a 4. sz. 400 kV-os mezősorba és Vel’ké

Kapušany I–II. távvezetékek becsatlakozása a 4. és 3. mezősorba.

A tervezett új 750/400 kV-os villamos alállomás telepítésének helye Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye, Szabolcsbáka község külterülete, a MAVIR ZRt. részére megvásárlásra kerülő területrész.
A beépítendő terület nagysága mintegy 15,3 ha. A villamos alállomás tervezett élettartama legalább
50 év.
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1.3. Az engedélykérő azonosító adatai

A Szabolcsbáka területén tervezett 750/400 kV-os villamos transzformátor alállomás beruházója,
tulajdonosa és üzemeltetője a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
lesz. A Társaság azonosító adatai a következők:

Név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító ZRt.

Székhely / cím: 1031 Budapest, Anikó u. 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-044470
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100 737 482

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 52
Telefon: +36 (1) 304-1000
Telefax: +36 (1) 304-1719
E-mail: info@mavir.hu
Internet: www.mavir.hu
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2. A tervezett alállomás alapadatai, fő műszaki jellemzői

2.1. Az alállomás elhelyezkedése, területigénye, az igénybe veendő terület használatának
jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja

2.1.1. Az alállomás telepítési helye, területigénye

A tervezett 750/400 kV-os alállomás telepítésének helye Szabolcsbáka község külterülete, a
Kisvárda–Vásárosnamény közötti 4108. sz. országos közút déli oldalán, attól kb. 70 m távolságra,
az  „Ó  kút  sűrű”  nevű település  részen  helyezkedik  el  (2.1.1-1. ábra). A terület a tervezett
igénybevételt megelőzően művelés alatt álló szántóterület, a terület felülete ÉNy-i irányban enyhén
lejt, tengerszint feletti magassága 112,50–115,0 mBf szintek között változik. Az alállomás telepítési
területének átnézeti helyszínrajzát a 2. melléklet tartalmazza.
A tervezési terület Szabolcsbáka belterületétől keleti irányban, kb. 1 km-re, Gemzse belterületétől
északnyugati irányban, kb. 900 m-re helyezkedik el. A területtől délnyugati irányban elhelyezkedő
Gyulaháza lakott területei a telephelytől kb. 3,5 km-re helyezkednek el. A tervezési terület
környezetére a mezőgazdasági területhasználat, illetve falusias jelleggel beépített kistelepülések
jelenléte a jellemző.

2.1.1-1. ábra: Az alállomás telepítési helye

A terület megközelítése a 4108 sz. országos közút (Kossuth L. u.) Szabolcsbáka–Gemzse közti
szakaszáról a ~11km+600 m szelvény közelében lévő 057 helyrajzi számú helyi mezőgazdasági út
csomópontjából lehetséges.
A tervezett alállomással érintett terület egy kb. 380×410 m befoglaló méretű nyolcszög alakú
terület, határának töréspontjait a 2.1.1-2. ábra mutatja, a töréspontok EOV koordinátáit a 2.1.1-1.
táblázat tartalmazza.

4108. sz. út

057. hrsz. út

Gemzse
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2.1.1-2. ábra: Az alállomás területe

2.1.1-1. táblázat: A tervezett alállomás terület határának törésponti EOV koordinátái
Töréspont jele Y (m) X (m)

A 881 952 316 098
B 882 226 316 304
C 882 453 316 003
D 882 179 315 797
E 882 124 315 870
F 882 058 315 820
G 881 940 315 975
H 882 006 316 025

Az alállomás területének központi (S) EOV koordinátái az alábbiak:
EOV Y (m): 882 129; EOV X (m): 316 000.

Az alállomás által igénybe veendő szántóterületeket, ha a területek minősítése a MAVIR ZRt.
számára megvásárolhatóvá vált – a tulajdonosokkal megkötött előszerződés alapján – a MAVIR
ZRt. megvásárolja. Az adás-vételt követő állapotnak megfelelően az alállomás területe a 055/20,
055/18, 055/15 és 055/12 helyrajzi számú, Szabolcsbáka külterületen fekvő ingatlanokon

A

B

C

D
E

F

G

H S
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helyezkedik el (2.1.1-3. ábra). Az érintett ingatlanok (eddig szántó művelési ágú területek)
művelésből való kivonására vonatkozó eljárás szintén folyamatban van. Az ingatlanok adatait
(terület, művelési ág, tulajdonos) az adás-vételt és a művelésből való kivonást követő állapotra
vonatkozóan a 2.1.1-2. táblázat mutatja.

Forrás: Átnézeti térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
Kisvárdai Járási Hivatal, Földhivatali Osztály, 2017. március 7.

2.1.1-3. ábra: Az alállomás területével érintett ingatlanok (az adás-vételt követően)

2.1.1-2. táblázat: A tervezett alállomás területével érintett ingatlanok adatai
(az adás-vételt és művelésből való kivonást követően)

Helyrajzi szám Település Terület [ha] Művelési ág Tulajdonos
055/20 Szabolcsbáka,

külterület
13,4554 Kivett transzformátor

állomás
MAVIR ZRt.

055/18 Szabolcsbáka,
külterület

0,6394 Kivett transzformátor
állomás

MAVIR ZRt.

055/15 Szabolcsbáka,
külterület

0,5667 Kivett transzformátor
állomás

MAVIR ZRt.

055/12 Szabolcsbáka,
külterület

0,6128 Kivett transzformátor
állomás

MAVIR ZRt.

Összesen: 15,2743

A tervezett alállomás területével
érintett ingatlanok
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Az alállomás területének délkeleti oldalának közelében húzódik Szabolcsbáka és Gemzse
közigazgatási határa. Az alállomás terület nem nyúlik át a közigazgatási határon, teljes egészében
Szabolcsbáka külterületén helyezkedik el.
A tervezett villamos alállomás kapcsolódó létesítményei az alábbiak:

– a 057 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú helyi mezőgazdasági út, melynek
megerősítése szükséges a tervezett beruházáshoz kötődő járműforgalom biztosítása
érdekében (az út megerősítését a MAVIR ZRt. végezteti el),

– az alálommásba bevezetésre kerülő új távvezeték szakaszok (környezetvédelmi
engedélyeztetésük külön vizsgálati eljárások keretében történik).

Az alállomás területét szántóterületek veszik körül, illetve északnyugati irányból mezőgazdasági út
határolja. A területtel szomszédos ingatlanok Szabolcsbáka külterületén, az alállomás területtől
északnyugati irányban: kivett út, délnyugati, délkeleti és északnyugati irányban: szántó. A telepítési
hellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi számait és művelési ágát a 2.1.1-3. táblázat sorolja fel.

  2.1.1-3. táblázat: A telepítési hellyel szomszédos területek helyrajzi számai és művelési ágai

Helyrajzi szám Művelési ág

Szabolcsbáka külterület
057 Kivett út

055/9 Szántó
055/21 Szántó
055/19 Szántó
055/16 Szántó
055/13 Szántó
055/4 Szántó
055/11 Szántó
055/14 Szántó
055/17 Szántó

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint az alállomás területét biztonsági övezet veszi körül, melynek
kiterjedése 400 kV-os kapcsoló berendezés körül 10 méter, a 750 kV-os kapcsoló berendezés körül
15 méter. A biztonsági övezetben a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlátozások
érvényesek. (A 2.1.1-1. táblázatban szereplő koordinátákkal megadott határvonal a biztonsági
övezet is magában foglalja.)

2.1.2. A terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja,
az építési szabályzatokkal való összhang vizsgálata

A telepítési területre vonatkozó helyi építési előírásokat Szabolcsbáka Önkormányzat Képviselő-
testületének a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terveinek megállapításáról szóló 11/2006. (V. 12.) sz. rendelete tartalmazza (HÉSZ) a rendelettel
jóváhagyott Külterület szabályozási tervvel egységben.
A tervezési terület Szabolcsbáka külterületi szabályozási terve szerint Má övezeti jelű
mezőgazdasági terület, általános övezetben (2.1.2-1. ábra). A HÉSZ szerint mezőgazdasági
területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
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termékfeldolgozás és tárolás (mezőgazdasági termelés), illetőleg az ezekhez szükséges építmények
elhelyezése lehetséges. A Má övezetbe eső telken (kivéve az ökológiai hálózat és a csatornák partja
és a belterület közé eső zöldterületeket, ahol semmilyen épület és építmény újonnan nem építhető és
létesíthető) a mezőgazdasági termelés építményei (gazdasági épületek) és lakóépületek helyezhetők
el.

2.1.2-1. ábra: Az alállomás telepítési helye Szabolcsbáka község külterületi szabályozási tervében

Az alállomás építési engedélyezési eljárása megindításának előfeltétele, hogy a tervezéssel érintett
terület olyan övezeti besorolásba kerüljön, amely megengedi a transzformátor állomás
építményeinek elhelyezését. Az alállomás számára kijelölt terület jelenlegi, Má jelű besorolása
mindezt nem teszi lehetővé, ezért kezdeményezni szükséges a terület övezeti átsorolását. A tervezett
alállomás létesítéséhez a terület ipari gazdasági övezetbe való átsorolása szükséges. Az
Önkormányzat Jegyzőjével történt előzetes egyeztetések alapján az övezeti átsorolás és a HÉSZ
módosítása folyamatban van. A MAVIR ZRt. Szabolcsbáka Községgel településrendezési
szerződést kötött, mely alapján az Önkormányzat gondoskodik a településrendezési eszközök
módosításáról.
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2.2. Az alállomás létesítményei, építményei és elhelyezkedésük

2.2.1. Villamos technológia

2.2.1.1. Főbb villamos adatok

Az új berendezések a 2.2.1.1-1. táblázatban bemutatott főbb villamos adatokkal rendelkeznek. A
következőkben szereplő névleges feszültség értékek meghatározásánál az MSZ 1:2002. előírásait
vettük figyelembe.

2.2.1.1-1. táblázat: Az új berendezések főbb villamos adatai
A rendszer névleges

feszültsége 750 kV 400 kV 15,5 kV

A villamos készülékek
legnagyobb feszültsége

800 kV 420 kV 24 kV

A gyűjtősín/kábel névleges
árama

3150 A 3150 A min. 4000 A

A gyűjtősín termikus
határárama

40 kA 40 kA Fojtó előtt: 140 kA
Fojtó után: 25 kA

A készülékek névleges árama min. 3150 A Tv. mezősor: min. 3150 A
Tr. mezősor: min. 3150 A
Tr. csatl. mező: min. 3150 A

Fojtó után 400 A

A készülékek termikus
határárama

40 kA 40 kA 140/25 kA

Az áramvezetők
keresztmetszete

4×640 ASC Tr. csatl.mező: 2×640 ASC
Tv. mezősor: 2×640 ASC
Tr. mezősor: 2×640 ASC
Gyűjtősín: ∅ 200/10 mm
ötv. Al

6550 mm2 Al profil sín
meglévő

A kombinált mérőváltók 400 kV-os feszültségszinten 2000 A névleges áramúak, túlterhelhetőséggel
nem kell számolni.

2.2.1.2. Az alállomás elrendezése, kapcsolása

Az alállomás elrendezésének kialakítását a 750 kV-os távlati végkiépítés (egy-gyűjtősínes
kapcsolás, két távvezetéki, két transzformátor és két söntfojtó mező) és a jelenlegi végponti
kapcsolása (egy távvezetéki csatlakozású és egy transzformátoros üzemű kapcsolás), valamint a
400 kV-os másfélmegszakítós diszpozíció, továbbá a közöttük elhelyezett transzformátorok és
söntfojtók csatlakoztatása határozta meg.
Az alállomás jelenlegi 750 kV-os kapcsolási képét a 750 kV-os összeköttetés jövőjét biztosító
alábbi MAVIR koncepció határozza meg. A 400 kV-os kapcsolási képet annak erőmű pótló
betáplálás jellege és a MAVIR vonatkozó típusállomási kialakítása határozza meg.
Az alállomás létesítményeinek elrendezési helyszínrajza a 3. mellékletben található.
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750 kV-os kapcsoló berendezés
Az alállomás 750 kV-os kapcsoló berendezése jelenlegi kiépítésben végponti kapcsolású:

– egy távvezeték leágazás, megszakító nélkül (Zahidnoukrainska),
– egy transzformátor leágazás, megszakítóval (transzformátor egységteljesítmény

1100 MVA, 3 egyfázisú egység),
– egy söntfojtó leágazás, megszakítóval (söntfojtó egységteljesítmény 330 Mvar, 3 egyfázisú

egység).

A 750 kV-os távvezeték meddőteljesítményének kompenzálására és a túlfeszültségek korlátozására
egy 330 Mvar teljesítményű, 750 kV feszültségű, egyfázisú egységekből álló söntfojtótekercs épül
be. A bekapcsolt fojtótekercsek számát (0–1) a távvezeték terhelésétől függően változtatni kell és
biztosítani kell azok késleltetés nélküli bekapcsolását üzemzavarok bekövetkezésekor. A 750 kV-os
kapcsoló berendezés végkiépítésű területigénye 347×295 m. A kapcsoló berendezés egy
gyűjtősínnel rendelkezik.
A 750 kV-os kapcsoló berendezés főbb diszpozíciós adatai:

Mezőosztás: 46 m.
Fázistávolságok:

sodronysínezésnél: 14–16 m.
készülékeknél: 12–16 m.

Gyűjtősín és árampálya:
4 köteges 640 ASC típusú sodrony.
A sodrony külső átmérője 33 mm.
Kötegtávolság: 200–400 mm trapéz elrendezésű

A portálok főbb adatai:
Mezőportál felfüggesztési pont magasság: 33,5 m.
Gyűjtősín-portál felfüggesztési pont magasság: 23,5 m.
A legnagyobb betervezett átfeszítési köz: 92,0 m.

A 750 kV-os kapcsoló berendezésben részint transzformátor-szállító út (4,5 m névleges szélességű),
részint készülék-szállító utak (3,4 m névleges szélességgel) létesülnek. A vezénylőépület és az
egyes vezérlő és elosztó szekrények között levő kábelek elhelyezésére a kapcsoló berendezésben
kábelcsatornák létesülnek. A kábelcsatornák leemelhető fedlapokkal rendelkeznek és tűzgátakkal
vannak szakaszokra bontva. A 750 kV-os kapcsoló berendezés világítására különálló reflektor-
tornyok létesülnek, amelyek villámvédelmi feladatot is ellátnak.

1. sz. mező:
Az 1. sz. mező az 1. sz. 750/417,5/15,5 kV-os transzformátoregységnek a gyűjtősínre való
csatlakoztatását valósítja meg. A mezőben 1 klt megszakító épül ki.
2. sz. mező:
A 2. sz. mező az egyik 330 Mvar háromfázisú teljesítményű söntfojtótekercs, illetve a
Zahidnoukrainska távvezeték gyűjtősínre való csatlakoztatását valósítja meg. A söntfojtó
leágazásban egy megszakító épül ki. A 750 kV-os kapcsoló berendezés bővítése során a távvezetéki
leágazásban kiépülhet további egy megszakító és egy gyűjtősín szakaszoló.
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3. sz. mező:
Jelen ütemben nem épül ki. Távlatilag megszakítós kiépítésű gyűjtősínbontó mező funkcióval
üzemelhet.
4. sz. mező:
Jelen  ütemben  nem  épül  ki.  Távlatilag  a  4.  sz.  mező  egy  750  kV-os  távvezeték  és  a  330  Mvar
háromfázisú teljesítményű söntfojtótekercs gyűjtősínre való csatlakoztatását biztosíthatja.
5. sz. mező:
Jelen ütemben nem épül ki. Távlatilag az 5. sz. mező a 2. sz. 750/417,5/15,5 kV-os
transzformátoregységnek a gyűjtősínre való csatlakoztatását valósítja meg. A mezőben 1 klt
megszakító épülhet ki.

A 750 kV-os kapcsoló berendezés jövőképe:
Az állomás diszpozíciós kialakításánál a távlati bővíthetőség szempontjából egy-gyűjtősínes
kapcsolás, két távvezetéki, két transzformátor és két söntfojtó mező kiépítési lehetőséggel.

400 kV-os kapcsoló berendezés
A 400 kV-os kapcsoló berendezés 40 kA zárlati szilárdságú berendezés, mely másfél-megszakítós
kialakítású mezősorokból áll az első ütemű kiépítésben a következők szerint:

1. sz. mezősor:
Két megszakítós kiépítés, az 1TR jelű 750/417,5/15,5 kV-os transzformátor csatlakoztatására.
2. sz. mezősor:
Három megszakítós kiépítés, a Munkács és Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték csatlakoztatására.
3. sz. mezősor:
Két megszakítós kiépítés, a Sajószöged 400 kV-os távvezeték „1” sín felöli oldalra történő
csatlakoztatására.
4. sz. mezősor:
Csak hely szempontjából van figyelembe véve, 400 kV-os alállomási bővítés biztosítására tartalék
mezősor funkcióval.
5. sz. mezősor:
Csak hely szempontjából van figyelembe véve, 400 kV-os alállomási bővítés biztosítására tartalék
mezősor funkcióval.

Általános kialakítás:
A mezősorok 18,00 m-es osztásúak, a készülékek fázistávolsága 4,5 m. A mezősorok alatt,
mezőszeletenkénti osztásban készülékszállító utak létesülnek.

Távvezetéki mezősorok:
Az első ütemben létesülő két távvezetéki mezősor kialakítása másfél-megszakítós elvnek
megfelelően lett tervezve. A 2. számú mezősor teljes kiépítésben, míg a 3. számú mezősor két
megszakítós kiépítésben valósul meg. A mezősor pantográf szakaszolókkal csatlakozik a 400 kV-os
gyűjtősínekhez. A mezőben 2×640 ASC/fázis sodronyozás épül ki.
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Transzformátor mezősor és transzformátor csatlakozó mezők:
Az 1. számú mezősor kialakítása másfél-megszakítós elvnek megfelelően létesül két megszakítós
kiépítésben. A mezősorban 2×640 ASC/fázis sodronyozás épül ki. A mezősor transzformátor
csatlakozása 2×640 ASC/fázis sodronyozással történik, valamint ebben a mezőben portálok közötti
átfeszítésben is ilyen lehet. A mezősor pantográf szakaszolókkal csatlakozik a 400 kV-os
gyűjtősínekhez.

Gyűjtősínek:
A gyűjtősínek a másfél-megszakítós mezősorok szélein helyezkednek el. A csősín ötvözött
alumínium anyagú, a névleges áramra a minimális követelmény 3150 A. A mezőosztás 2×18,0 m és
szerepel még egy 2,0 m-es közbenső szakasz is a 2-es és 3-as mezősorok között. A gyűjtősín
tartására támszigetelők, a földelhetőségének biztosítására motoros és kézi hajtású földelőkapcsolók
épülnek be. A gyűjtősín transzformátorok felőli végén, a középső fázisában feszültségváltó került
elhelyezésre.

A 400 kV-os kapcsoló berendezés jövőképe:
Az állomás diszpozíciós kialakításánál a távlati bővíthetőség szempontjából a 4. és 5 sz. mezősorok
két-két távvezetékkel történő bővítését teszik lehetővé, míg a 3. számú mezősor további egy
távvezeték csatlakozását biztosíthatja.

15,5 kV-os kapcsoló berendezés
Az IHBM 200000/750 típusjelű egyfázisú szabadtéri olajtranszformátor 15,5 kV-os tercier
tekercselése és az IHSV 31500/120 típusjelű szabályozó olajtranszformátor kivezetése fázisonkénti
tokozott sínnel kapcsolódnak egymáshoz, illetve a segédüzemi épületekben elhelyezett
háromfázisú, természetes léghűtésű beltéri zárlatkorlátozó fojtótekercsekhez. A meglévő tokozott
sín 20FTS típusú, VERTESZ gyártmányú a nagy névleges és zárlati áramnak (6550 mm2 Al
vezetőkeresztmetszetű, megfelezett nyolcszög profilú sín, kb. Inévl=5000 A, Izth=140 kA)
megfelelően méretezett kivitelben és ennek megfelelő kialakítású tartószerkezeten került
elhelyezésre. A tokozott sín alkalmazását a 15,5 kV-os kapcsokon várható nagy zárlati teljesítmény,
valamint az üzembiztonság fokozása indokolja. A 20FTS típusú kb. 5000 A névleges áramú,
egymástól elszigetelt burkolati elemekből álló ún. „halszálka” elrendezésű tokozott berendezés.

A Gyártmányismertető szerinti főbb műszaki adatok:
Névleges feszültség: 20 kV
Névleges áramerősség: 5 kA
A Villamosenergia iapri Kutató Intézetben (VEIKI) végzett vizsgálatok eredményei az alábbiak:
Próbafeszültség: 50 kV eff, 50 Hz, 1perc
Lökőfeszültség vizsgálat: pozitív polaritás 110 kVcs

negatív polaritás 130 kVcs
Védettség: IP 43
A segédüzemi épületben elhelyezett zárlatkorlátozó fojtótekercsek a szintén beltéren elhelyezett
kapcsoló berendezésen keresztül sínnel csatlakoznak a beltéren elhelyezett 15,5/0,4 kV-os,
1600 kVA-es beltéri olajtranszformátorhoz.
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20/0,4 kV-os tartalék segédüzemi ellátás
A szabadtéren BHTR (betonházas) traszformátorállomások kerülnek telepítésre az alállomás
segédüzemi energiáját biztosító 20/0,4 kV-os, 1000 kVA-es transzformátorok részére.
A BHTR-ek ellátása két független nyomvonalon épített távvezetéken lesz biztosítva, 20 kV-os
elosztóhálózatról betáplálva.

Az alállomás kialakítása tűzvédelmi szempontok alapján a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai szerint történt (pl.: transzformátor kőágyak
kialakítása, berendezések telepítése stb.).

2.2.1.3. 750/417,5/15,5 kV-os transzformátor

A 750/417,5/15,5 kV-os transzformátor egyfázisú egységekből áll. Valamennyi fázis
takarékkapcsolású főtekercselést és külön tercier tekercselést tartalmaz. A főtekercselés lépcsős, a
tercier tekercselés teljes szigetelésű.
Műszaki adatok:
Típusjel: IHBM 200000/750
Névleges feszültségek: 750/√3 / 417,5/√3 / 15,5 kV

A transzformátor alkalmas csillagponti, különálló 23 (±11 + 1)
fokozatú IHSV 31500/120 típusú feszültségszabályozóval való
együttes alkalmazásra.

Névleges teljesítmények: 1100/3 / 1100/3 / 240/3 MVA  (átmenő)
487,5/3 / 487,5/3 / 240/3  MVA  (belső)

Névleges frekvencia: 50 Hz
Névleges áramok: 750 kV-on 846,8 A

417,5 kV-on 1521,2 A
A K tekercselésben 674,4 A
15,5 kV-on 8939,6/√3 =  5161,3 A

Zárlatbiztosság: A transzformátor sérülés nélkül kiállja a bármely kapcsán
bekövetkező, legfeljebb 5 mp-ig tartó mindazon zárlatokat, amelyek
az alábbi zárlati jellemzőjű hálózatokra kapcsolva érhetik:
750 kV-on 40 kA
400 kV-on 50 kA

Tömegadatok: a teljes tömeg olajtöltéssel 314,5 t
Az olajtöltés tömege 75,0 t
A kiemelendő tömeg 163,5 t
A szállítási tömeg olajtöltéssel 270,0 t
A szállítási tömeg nitrogéntöltéssel 210,5 t

Az egyes transzformátor és szabályozó egységeket egymástól 10,8 m magas lángvédő fal választja
el. A tűz esetén esetleg kifolyó égő olaj lehűtéséről és befogadásáról zúzott kőágyazat gondoskodik
alatta zárt medencével.
A főtranszformátor tömege fázisonként 314,5 t, amelyből 75,0 t az olaj; a szabályozó
transzformátor tömege 71,0 t, amiből 21,0 t az olajé.
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A transzformátorok túlfeszültségvédelmére a 750 kV-os és 400 kV-os oldalon egyaránt
túlfeszültségkorlátozó épül be. A túlfeszültségkorlátozók mindegyike védőtávolságon belül
helyezkedik el.

2.2.1.4. Szabályozó transzformátor

A szabadtéri szabályozó transzformátor egyfázisú egységekből áll. Két tekercselést tartalmaz.
Teljes szigetelésű megcsapolás nélküli gerjesztő tekercselés és megcsapolásokkal ellátott soros
tekercselés csillagponti szabályozóként való csatlakoztatásra. A transzformátor beépített E I 1500-
150/220 típusú terhelés alatt működtethető Jansen-rendszerű fokozatkapcsolót és MA 7/8 típusú
motoros hajtást tartalmaz.
Műszaki adatok:
Típusjel: IHSV 31500/120
Névleges feszültségek: 11 x 5,85/√3 = 64,4/√3 / 17,6 kV
Névleges áramok: 808 / 1705 A
Névleges teljesítmények: (a szélső fokozatállásokban)

90/3  MVA
Névleges frekvencia: 50 Hz
Tömegadatok: A teljes tömeg olajtöltéssel 75,5 t

Az olajtöltés tömege 21,0 t
A kiemelendő tömeg 40,0 t
A szállítási tömeg olajtöltéssel 62,0 t

Az egyes transzformátor és szabályozó egységeket egymástól 10,8 m magas lángvédő fal választja
el. A tűz esetén esetleg kifolyó égő olaj lehűtéséről és befogadásáról zúzott kőágyazat gondoskodik
alatta zárt medencével. Az üzemelő transzformátor mellett 1 db tartalék transzformátor is tárolásra
kerül a telephelyen.

2.2.1.5. Söntfojtótekercsek

A söntfojtótekercsek telepítésének célja a meddőenergia gazdálkodás elősegítése mellett a
túlfeszültségek elleni védelem megvalósítása. A távvezetéki összeköttetés mindkét végén
2×330 Mvar teljesítményű söntfojtótekercs létesül. A söntfojtótekercsek kapcsolási helyzetét
alapvetően a távvezeték terhelési állapota határozza meg.
3 db ABB gyártmányú berendezés lesz üzemben, továbbá 3 db orosz gyártmányú berendezés
tartalékként kerül tárolásra a telephelyen.
Az ABB típusú berendezések főbb műszaki adatai:
Típus: XMZ 67-110000/750
Névleges feszültség: 787/√3 kV
Legnagyobb üzemi feszültség: 826/√3 kV
Névleges áram: 242 A
Tömegadatok: A teljes tömeg olajtöltéssel 100,6 t

Az olajtöltés tömege 29,2 t
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A orosz gyártmányú berendezések főbb műszaki adatai:
Típus: RODC-110000/750
Névleges feszültség: 750/√3 kV
Legnagyobb üzemi feszültség: 787/√3 kV
Legnagyobb tartósan megengedett üzemi feszültséget rövid ideig meghaladó feszültségek:

– 1 sec-ig: 1340/√3 kV
– 20 percig: 890/√3 kV

Névleges áram: 242 A
Teljesítmény a legnagyobb üzemi feszültségnél: 110000 kVA
A legnagyobb üzemi feszültségnél a tűrés: max. ±5 %
Tömegadatok: A teljes tömeg olajtöltéssel 94 t

Az olajtöltés tömege 23 t
A meddő teljesítmény kompenzálására és a túlfeszültségek korlátozására szolgáló
söntfojtótekercsek, egyfázisú szabadtéri kivitelű, olajszigetelésű, kényszer olajcirkulációs,
mesterséges levegőhűtésű berendezések, gázrelével, számlapos hőmérővel, távhőmérés részére
hőmérő zsebekkel. A nagyfeszültségű kivezetések szigetelésének ellenőrzésére szigetelés ellenőrző
készülékekkel, az olaj nedvesség elleni védelmére, termikus szárítóval vannak ellátva.
Az egyes söntfojtó egységeket egymástól lángvédő fal választja el. A tűz esetén esetleg kifolyó égő
olaj lehűtéséről és befogadásáról zúzott kőágyazat gondoskodik alatta zárt medencével.

2.2.1.6. Földelési rendszer, túlfeszültség és villámvédelem

Földelés
Az új 750/400 kV-os alállomás területén 20 mm átmérőjű horganyzott köracélból készülő
földelőhálózat létesül, az MSZ EN 50522 előírásai és az EMC szempontok szerint. A földelőhálózat
kiosztása a jelenleg érvényben lévő előírások alapján történik, de figyelembe veendők az EMC
hatások csökkentésére javasolt – a földeléssel összefüggő – megoldások, kialakítások.
A kerítés várhatóan – amennyiben a későbbi számítások is ezt megengedik – bekötésre kerül a
földelőhálózatba. A távvezetéki becsatlakozásoknál a túlfeszültségkorlátozók bekötéséhez
szükséges mélyföldelők épülnek be.
A készüléktartó szerkezeteket egy oldalról, a nagy kiterjedésű készüléktartó szerkezeteket (portálok,
világítási oszlopok) pedig több oldalról kell a földelőhálózathoz csatlakoztatni. A földelőháló
végleges kialakítása a kiviteli tervezést megelőzően elvégzendő számítással kerül meghatározásra.

Túlfeszültségvédelem
A kapcsoló berendezés készülékeinek villamos szilárdság ellenőrzésére a légköri eredetű
túlfeszültségek ellen az 1,2/50 ms-os lökőpróbafeszültség szolgál. Védelmi szintnek ennek 80%-át
kell tekinteni. Valamennyi kapcsolókészüléknek, mérőváltónak és transzformátornak az összes
üzemi állapotban a védelmi készülék ún. védőtávolságán belül kell lennie.
A túlfeszültségvédelmi eszközként túlfeszültség korlátozók lesznek beépítve a szükséges helyeken.
A szekunder rendszer kábelei amennyiben árnyékoltak, NYCY típusúak lesznek, akkor az
árnyékolás megakadályozza az elektrosztatikus és az ismétlődő gyors tranziens zavarfeszültségek
kábelen keresztül történő bejutását a szekunder rendszerbe. A vonatkozó szabványnak megfelelően
a berendezések védettek a rendre 8 kV, illetve 2 kV nagyságú zavartatással szemben.
A hírközlő és védelmi rendszer fénykábeles átviteli csatornái lényegében zavarérzéketlenek. A
vezetékes csatlakozásoknál a rendszer tervezőjétől, illetve szállítójától meg kell követelni a
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jelátviteli feszültségnek megfelelő túlfeszültségvédelem előírását, illetve kialakítását. Az
alkalmazott csatoló elemek és készülékek vonatkozásában az alállomási környezetnek megfelelő
zavarérzéketlenségi jellemzőket kell előírni, illetve a berendezések típusvizsgálatainak elvégzését
megkövetelni.

Villámvédelem
Az állomás területén önálló villámvédelmi rendszer kerül kialakításra a világítási oszlopokra és
portálokra szerelve, melynél figyelemmel kell lenni a kiépülő mezők készülékeinek védelmére. A
mezők villámvédelmét úgy kell kialakítani, hogy a védett magassági szint megfeleljen a
berendezések telepítési magasságának és megfeleljenek az MSZ 09.00.0287:1986 szabvány
előírásainak. Az épületeknél a vonatkozó MSZ EN 62305 szabvány szerit kell létesíteni a
villámvédelmet.

2.2.1.7. Dízel tartalék energiaellátó rendszer

A villamos alállomás 0,4 kV-os váltakozó áramú segédüzemének részeként szabadtéri telepítésű,
acél konténerbe helyezett, kb. 200 kVA-es dízel gépegység létesül. A dízelaggregátor normál
üzemben tartalék állapotban van, beindítására csak vészhelyzetben, illetve az üzemi próbajáratások
alkalmával kerül sor. A gyártóművi előírásokat figyelembe véve általában a hasonló célra telepített
dízelmotorok próbajáratása a gyakorlatban évi kb. 3 órás üzemelést jelent.

2.2.2. Épületek, építmények

Az alállomás telephelyén az alábbi épületek, építmények létesítése tervezett:

Vezénylő épület
Főbb adatok:

Hasznos alapterület: 303,68 m2

Tető gerincmagasság: 7,55 m
Belmagasság: 270 cm (+30 cm álmennyezet)
Beépített alapterület: 363,96 m2

Az alápincézetlen, földszintes vezénylőépület az alállomás telkének közepén, a 400 kV-os mező
közelében kap helyet. A „T” alaprajzi kontúrú épület hossztengelye észak-kelet – dél-nyugat irányú.
A vezénylő sávalapokra épített, középfőfalas teherhordási rendszerű, hagyományos falazott
szerkezetű épület. Padlósíkja a rendezett terepszintnél (terv szerinti ±0,00 m) 45 cm-rel magasabban
található, így a főbejárat és az észak-nyugati mellékbejárat két fellépésnyi előlépcsővel
közelíthetőek meg. Az épület a telephely fő üzemviteli útjáról közelíthető meg, főbejárata észak-
kelet felől nyílik, a homlokzati síkból kissé visszahúzott, védett kialakítással.
Az épület teherhordó falai alatt -1,20 m alapozási mélységű vasbeton sávalap készül, melyben
betonozás előtt el kell helyezni a jelölt méretű és pozíciójú csőátvezetéseket. A sávalap felett vasalt
lábazati gerenda fogja össze az épületet.

Segédüzemi épület
Főbb adatok:

Hasznos alapterület: 86,72 m2
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Tető gerincmagasság: 5,19 m
Belmagasság: 395–455 cm
Beépített alapterület: 106,47 m2

Az alápincézetlen, földszintes segédüzemi épület az alállomás telkének közepén, a 400 kV-os mező
közelében kap helyet, a vezénylő épülettől észak-nyugati irányban. A téglalap alaprajzi kontúrú
épület hossztengelye észak-nyugat – dél- kelet irányú.
A segédüzemi épület sávalapokra épített, hosszfőfalas teherhordási rendszerű, hagyományos
falazott szerkezetű épület. Padlósíkja a rendezett terepszintnél (terv szerinti ±0,00 m) magasabban
található. A 0,4 kV-os kapcsolóhelyiség esetében 45 cm-rel magasabban, így a bejárat két
fellépésnyi előlépcsővel közelíthető meg. Az épület többi helyiségének padlósíkja 25 cm-rel van
magasabban, mint a rendezett terepszint, és 15 cm-rel, mint a csatlakozó kültéri burkolat így e
helyiségek bejárataihoz egy fellépésnyi fix vasbeton rámpa vezet.
Az épület a telephely fő üzemviteli útjáról közelíthető meg, legtöbb helyiségének bejárata az észak-
keleti homlokzaton nyílik. A fojtótér, üzemszerűen nem látogatott tere dél-nyugat felől tárható fel.
A 0,4 kV-os kapcsolóhelyiség az épület dél-keleti végében található, mellette, észak-nyugati
irányban sorakoznak a transzformátor kamra, a 15,5 kV-os kapcsolóhelyiség valamint a raktár. A
helyiségek önálló bejárattal rendelkeznek, nincs szükség személyforgalmi összeköttetésükre.
Az épület teherhordó falai alatt -1,20 m alapozási mélységű vasbeton sávalap készül, melyben
betonozás előtt el kell helyezni a jelölt méretű és pozíciójú csőátvezetéseket. A sávalap felett vasalt
lábazati gerenda fogja össze az épületet.

RH71 reléház
Főbb adatok:

Hasznos alapterület: 35,40 m2

Tető gerincmagasság: 3,94 m
Belmagasság: 276–310 cm
Beépített alapterület: 45,28 m2

Az alápincézetlen, földszintes reléház az alállomás telkének közepén, a 750 kV-os mező közelében
kap helyet, a vezénylő épülettől észak-keleti irányban. A téglalap alaprajzi kontúrú épület
hossztengelye észak-kelet – dél-nyugat irányú.
A reléház sávalapokra épített, hosszfőfalas teherhordási rendszerű, hagyományos falazott
szerkezetű épület. Padlósíkja a rendezett terepszintnél (terv szerinti ±0,00 m) 45 cm-rel magasabban
található, így a bejárat két fellépésnyi előlépcsővel közelíthető meg.
Az épület a 750 kV-os mező dél-keleti határában futó üzemviteli útjáról közelíthető meg, bejárata
az észak-nyugati homlokzaton nyílik. A reléház egyetlen kapcsoló helyiséget foglal magában.
Az épület teherhordó falai alatt -1,20 m alapozási mélységű vasbeton sávalap készül, melyben
betonozás előtt el kell helyezni a jelölt méretű és pozíciójú csőátvezetéseket. A sávalap felett vasalt
lábazati gerenda fogja össze az épületet.

RH41, RH42 és RH43 reléházak
Főbb adatok:

Hasznos alapterület:
RH41: 32,00 m2

RH42: 16,20 m2
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RH43: 16,20 m2

Tető gerincmagasság: 3,92 m
Belmagasság: 276–310 cm
Beépített alapterület:

RH41: 45,84 m2

RH42: 25,91 m2

RH43: 25,91 m2

Az alápincézetlen, földszintes reléházak az alállomás telkének déli felén, a 400 kV-os mezőben
kapnak helyet, a vezénylő épülettől dél-nyugati irányban. A téglalap alaprajzi kontúrú épületek
hossztengelye észak-nyugat – dél-kelet irányú.
A reléházak sávalapokra épített, hosszfőfalas teherhordási rendszerű, hagyományos falazott
szerkezetű épületek. Padlósíkjuk a rendezett terepszintnél (terv szerinti ±0,00 m) 45 cm-rel
magasabban található, így a bejárat két fellépésnyi előlépcsővel közelíthető meg.
Az épületek a 400 kV-os mezőben észak-kelet – dél-nyugati irányban futó üzemviteli útról
közelíthetőek meg, bejáratuk egységesen az észak-keleti homlokzaton nyílik. A reléházak
egyenként egyetlen kapcsoló helyiséget foglalnak magukban.
Az épület teherhordó falai alatt -1,20 m alapozási mélységű vasbeton sávalap készül, melyben
betonozás előtt el kell helyezni a jelölt méretű és pozíciójú csőátvezetéseket. A sávalap felett vasalt
lábazati gerenda fogja össze az épületet.

Raktár és műhelyépület
Főbb adatok:

Hasznos alapterület: 179,59 m2

Tető gerincmagasság: 4,92 m
Belmagasság: 392–445 cm
Beépített alapterület: 214,37 m2

Az alápincézetlen, földszintes raktár-, és műhelyépület az alállomás telkének közepén, a 750 kV-os
mező közelében kap helyet, a vezénylő épülettől észak-keleti irányban. A téglalap alaprajzi kontúrú
épület hossztengelye dél-nyugat – észak-kelet irányú
A raktár-, és műhelyépület sávalapokra épített, hosszfőfalas teherhordási rendszerű, hagyományos
falazott szerkezetű épület. Padlósíkja a rendezett terepszintnél (terv szerinti ±0,00 m) 10 cm-rel
magasabban található, így síkban csatlakozik a szabadtéri burkolt útfelületekhez.
Az épület a 750 kV-os mező dél-keleti határában futó üzemviteli útról közelíthető meg, bejárata az
észak-nyugati homlokzaton nyílik. Az alaprajz északi, 400 kV-os mezőhöz közelebb eső
traktusában található fedett, de nyitott gépkocsi beálló térből, védett helyzetű bejáraton keresztül
juthatunk be a kézmosóval fölszerelt előtérbe. Az előtér egyszerre biztosít zsilipelt bejutást a
hulladéktárolóba, illetve az épület fő funkcióit kiszolgáló tároló és karbantartó helyiségek sorába.
Az alaprajz déli traktusában, egymásba nyíló térsorként található a tároló, a műhely és a nagy
alapterületű raktártér. Eme helyiségek mindegyike rendelkezik önálló bejárattal is.
Az épület teherhordó falai alatt -1,25 m alapozási mélységű vasbeton sávalap készül. A sávalap
felett vasalt lábazati gerenda fogja össze az épületet.
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Szabadtéri villamos berendezések
Készülékalapok:
A készülékalapok két részből állnak. Az alsó rész a befogást biztosító vasbeton alap az alapozási sík
és a + 0,24 m között, és az acélállványok a + 0,25 m felett. Az alapozás vasalt beton tömbalap
méretezett alapfelülettel. A vasalt betonalapok alá min10 cm-es vastag szerelőbeton készül.
Az alaptest alsó szélesebb részéből oszlopvasalással csatlakozik a nyaktag amely általában 60×60,
80×80, illetve 100×100 cm-es méretű. Az alaptestekbe kerülnek bebetonozásra az acélállványok
lehorgonyzásához szükséges Ø 36, Ø 30 és Ø 24-es csavarkészletek.

Készülék állványok:
A készüléktartó acélszerkezetek S235 JR G2 minőségű acélból, hegesztett kivitelben készülnek. A
helyszíni kapcsolatok csavarozottak, a horganyzási feltételeknek megfelelően.

Portálalapok, világítási oszlop alapok:
Monolit vasbeton tömbalap, melyeknek felépítése a készülékalapokéhoz hasonló. Az alaplemez
elkészülte után az oszlopcsonk az alaplemez felső síkjába bebetonozott szerelvényekhez kerül
lehegesztésre.

Portál és világítási oszlop acélszerkezetek:
A 400 kV-os portálok esetében a csatlakozási szint +20,40 m, az oszloptengelytáv 18,00 és
20,00 m. A fogadó portálokra az oszlopok tengelyében villámvédő csúccsal ellátott árnyékoló
vezetéktartó kerül. A középső 400 kV-os portálsor közbenső oszlopára villámvédő csúcs kerül.
A portáloszlopok négyszög keresztmetszettel készülnek, két oldalon hegesztett U acélt összekötő
rácsozással. A gerendák háromszög keresztmetszetűek. A felső övet képező vízszintes rácsos tartó a
főigénybevételt adó vezetékhúzási igénybevételek felvételére, az alsó – egyszelvényű öv – a
csatlakozó ferdesíkú rácsozásokkal együtt a függőleges súlyerők miatti merevítésre szolgál.
A 750 kV-os portálok esetében a fázishúzások földfeletti magassága +23,50 m, +29,00 m,
+33,50 m. Az oszloptengelytávok 12,00 és 16,00 m. Az oszlopok övei, rácsrúdjai és egyéb
szerkezeti elemei darabonként horganyzottak, a kapcsolatok csavarozott. Az oszlopok a monolit
vasbeton lemezalapból kinyúló oszlopcsonkon nyugszanak.
A gerendák nagy mérete miatt (belül járhatóak) a horganyzás szintén elemenként történik, a
kapcsolatok csavarozottak. A gerendák alsó síkján U acél járófelületek, a gerendákban pedig
biztonsági kötélkészlet szolgálják az üzem közbeni biztonságos munkavégzést. A gerendák és
oszlopok kapcsolata csavarozott, függőleges síkban a szerkezetek keretként működnek. A két
portáloszlop egyikében a rácsozáson belül hágcsó van, mely a vízszintes merevítőkhöz kapcsolva
külön alapon nyugszik.

Különleges oszlopszerkezetek:
A transzformátor sor előtt helyezkednek el a földtől számított 33,50 m fázismagasságú különleges
oszlopszerkezetek. A 33,50 m fázismagasságú oszlopszerkezetek a 750 kV-os portál oszlopokhoz
hasonló kialakításúak. Oszlopcsonkból, oszloptörzsből és villámvédő csúcsból álló szerkezetek. A
törzs az alsó részen sugarasodik, a felső részen pedig párhuzamos övű. Az oszlopra a belül
elhelyezett hágcsón lehet feljutni. A horganyzás darabokban történik, a kapcsolatok csavarozottak.

24 m magas reflektortornyok:
A reflektortornyok négyzet keresztmetszetű, hengerelt szögacél profilokból hegesztett, rácsos
acélszerkezetek. A +24,00 m-es szinten 1,20×1,00 m külméretű, felül keresztbe merevített pódium
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készül. A pódium felső merevítésének közepére 2 m magas Ø 20-as köracél villámvédő csúcs kerül.
A pódiumra való feljutást háttámlás hágcsó teszi lehetővé. A pódium belépő nyílását biztonsági lánc
zárja le.

750/400 kV-os transzformátor és szabályozó transzformátor közös alapok:
A transzformátor alap zárt olajfogó medencével épül. Mivel a kőágyak össze vannak kötve egy
csővel, így a kőágyak együttesen alkalmasak arra, hogy havária esetén – egyidejűleg egy
transzformátor tüzet feltételezve – a transzformátorból kifolyó olajat és oltóvizet felfogják.
A transzformátor zárt kőágyában esetleg keletkező olajos víz tisztítás után zárt csatornával
befogadóba kerül elvezetésre. Befogadó az alállomást körülvevő szikkasztó övárokrendszer, a
kitorkolásnál előregyártott betonelemekel megerősítve. Az olajos csapadékvizek egy vasbeton
medencés ásványolaj-leválasztó berendezésen és átemelő egyesített műtárggyal kerülnek
elvezetésre.
Az alaptest szerkezete a kőágymedencével egybeépített monolit vasbeton lemezalap, transzformátor
sínek alatti vasbeton gerendákkal. A lemezalap alá min. 15 cm szerelőbeton készül. Az egyes
transzformátorok között, monolit vasbeton kehelyalapból, előregyártott vasbeton oszlopból és
vasbeton pallókból álló lángvédő falak készülnek.

Söntfojtó és 15,5/10,5 kV-os transzformátor alapok:
Az alapok kialakításának technológiája megegyezik a transzformátor alapnál leírtakkal.

Kerítés
Az állomás oldalhatárait lezáró kerítés hegesztett hálós kerítéstáblákkal, acél oszlopokkal, duplex
felületvédelemmel készül. A belső területet kettéosztó transzformátorszállító út mindkét végén kapu
kerül beépítésre. Az északi oldalon főbejárati tolókapu (ún. „úszókapu”) épül ki kiegészítő
kiskapuval.
A kerítésoszlopok monolit vasbeton sávalapokba tervezett kónuszos kelyhekbe kerülnek, amik
lehetővé teszi az oszlopok pontos beállítását. A sávalapok -0,10 m-ig földpartok között készülnek,
majd onnan zsaluzott vasbeton lábazati fal készül

Kábelcsatornák
A kábelcsatornák előregyártott elemekből készülnek, felszíni és süllyesztett kivitelben, a
csatlakozásoknál monolit vasbeton kiegészítésekkel. A felszíni kábelcsatornákban a kábelek a
fenéklemezen, a süllyesztett csatornáknál a csatorna oldalfalára szerelt acél tartószerkezeten
haladnak.nAz elemek tömörített homokos kavics ágyazatra kerülnek elhelyezésre. Az elemek
fenéklemezében PVC csövek vannak bebetonozva a kábelcsatornába bejutó víz elszivárogtatására.

Térvilágítás
A szabadtér világítása a 24 m magas rácsos acélszerkezetű térvilágítási oszlopokra szerelt
nátriumgőz lámpás fényvetőkkel lesz kialakítva.
Az alállomás bekötő útjának világítása 8 m fénypont magasságú horganyzott acéloszlopra szerelt
100 W-os nátriumgőz lámpás közvilágítási lámpatestekkel tervezett.
Az alállomás kerítésvilágítása alacsony fénypontmagasságú 3 m fénypont magasságú kúpos
acéloszlopokra szerelt 150 W-os nátriumgőz lámpás fényvetőkkel tervezett.
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2.3. Az alállomás üzemeltetése

Az alállomás kezelőszemélyzet nélkül üzemel, alkalmanként a karbantartást max. 3–4 fő végzi. Az
alállomás üzemeltetése során anyagfelhasználás nem történik, a technológiából eredő hulladék,
vagy melléktermék nem keletkezik.

2.4. Kapcsolódó műveletek, csatlakozó létesítmények

Az alábbiakban áttekintjük a tervezett villamos alállomás telepítéséhez, üzemeltetéséhez és
felhagyásához szükséges tevékenységeket. Az alállomás működéséhez – jelen vizsgálat
terjedelmébe tartozóan – csatlakozó létesítményként a megközelítő útszakaszt, illetve a vízellátást-
vízelvezetést kell figyelembe venni.

2.4.1. Az alállomás létesítés során végzett tevékenységek

Az alállomás telepítése során végzendő főbb munkafázisok a következők:
– a terület előkészítése, felvonulás,
– építési tevékenység,
– technológiai szerelés,
– üzembe helyezés.

Figyelembe veendő tevékenység továbbá a telepítési munkák során az építési anyagok, illetve a
beépítendő berendezések, készülékek telephelyre való szállítása.

2.4.1.1. A terület előkészítése

Durva tereprendezés
Az állomás végleges felületét síkra kell rendezni. Durva tereprendezés keretein belül a terület
felszínéről a meglévő humuszréteget el kell távolítani, melynek finom tereprendezés során
felhasználásra kerülő részét a felhasználásig területen belül kell deponálni. A felhasználásra nem
kerülő földmennyiséget a terület üzemi területén kívüli részén lehet elteríteni, illetve el kell
szállítani. A kikerülő humusz pótlására illetve a szabályos földmű kialakítására jól tömöríthető
szemcsés anyag szállítása, beépítése szükséges.
A területre vonatkozóan elkészített, a humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv
szerint a területen a felső humuszos talajréteg mentése – a gyenge humuszviszonyok miatt – csak
feltételesen indokolt. Ez azt jelenti, hogy a beruházás során a feltételesen mentendő talajréteget csak
abban az esetben kell külön letermelni, ha az a későbbi finom tereprendezéshez (humuszoláshoz)
felhasználásra kerül. Tehát a területen nem kell számolni jogszabályok által kötelezően előírt
mentésre érdemes talajréteggel. A terület humuszvagyonát csak helyben lehet felhasználni.

Finom tereprendezés
A finom tereprendezés célja az állomás beépítetlen földfelületeinek lesimítása, rendbetétele,
parkosítása, víztelenítése. Az alállomás területén transzformátor- és készülékszállító utak, valamint
felszíni kábelcsatornák húzódnak. Ezek a területet felosztják és mintegy felszíni vízválasztóként
működnek. Figyelembe véve ezeket az adottságokat a finom tereprendezés során kell a felületet úgy
kialakítani, hogy felszíni vizek elvezetése biztosított legyen.
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Ennek megfelelően az állomás szélső – utakkal, kábelcsatornákkal nem körbezárt – területeit a
kerítések felé irányuló eséssel kell kialakítani. Az itt keletkező vizek befogadója az alállomás
övárka.
Az utak által lehatárolt területeket a finom tereprendezés során megfelelő esésű terepvápákkal kell
kazettákra osztani. A mezők középpontjában szikkasztó kutak létesülnek, amik fogadják a terület
csapadékvizeit. Így a szabadon maradó felületekre hulló csapadékvizek egy része a területen
elszikkad, egy része a felületi lejtésviszonyokból adódóan – a kerítés alatt kivezetve – a környező
árkokba, illetve a tervezett szikkasztókutakba jut. Az állomás beépítetlenül maradó felületén 20 cm
vastag humuszterítés készül gyepesítéssel.

Vízrendezés
Az alállomás felé irányuló, illetve az alállomás és létesítményeinek felületéről lefolyó
csapadékvizek felfogására az állomás körül szikkasztó övárokrendszer épül. Az árkok trapéz
szelvénnyel, gyepesítéssel készülnek. Keresztmetszeti adataikat a mértékadó csapadék mennyiség
és az állomás felől érkező kivezetések figyelembevételével kell meghatározni.
Felvonulási területek kialakítása
A telephelyen a megfelelő felvonulási terület biztosítható. A telephely kerítésen belül elegendő
terület fog rendelkezésre állni az egyes építési fázisokhoz szükséges anyagok, munkagépek
ideiglenes elhelyezésére, valamint néhány konténer (iroda, raktár) telepítésére.
Az építési munkák során képződő törmelék, hulladék a telephelyről elszállításra kerül. A
hulladékok elszállítását, kezelését, illetve ártalmatlanítását jogerős hulladékkezelési engedéllyel
rendelkező szervezet végzi.

2.4.1.2. Építési munkák

Az építési-szerelési munkák főbb fázisai:
– földmunkák, alapozások,
– épület-, illetve berendezés- és készülékalapok, kábelcsatornák készítése,
– épület szerkezetépítés,
– épületgépészeti szerelés,
– technológiai szerelés (berendezések, készülékek, állványzatok, tartószerkezetek, kábelezés)
– szakipari munkák,
– területrendezés.

A földmunkák közé az alapkiemelés, valamint a közművek, kábelcsatornák munkaárkainak kiásása,
majd megépítésük után a föld visszatöltése és tömörítése tartozik. Az épületek alapozási munkái
során az érintett területrészeken a felső 1,2 m talajrétegek eltávolítása várható. A munkagödrök
készítéséhez kanalas markolóval ellátott munkagépeket használnak. Az alállomás létesítményeinek
építése során egyidejűleg legfeljebb három, 3–4 munkagépből (betonkeverő tehergépkocsi, kanalas
markoló / homlokrakodó, autódaru, tehergépkocsi) álló gépcsoport üzemelésével kell számolni a
terület különböző pontjain. A szerkezetépítési-szerelési munkák hagyományos munkaeszközökkel,
mobil emelőgépekkel megvalósíthatók.

2.4.1.3. Technológiai szerelési munkák

A technológiai szerelési munkák közé tarozik:
– a technológiai rendszer szerelése,
– a villamos berendezések, készülékek szerelése,
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– az irányítástechnikai rendszer szerelése.

A beépítésre kerülő berendezéseket a lehetséges mértékig készre szerelve szállítják a helyszínre, a
helyszíni gyártás minimális lesz. A technológiai szereléseket mobil emelőgépekkel lehet segíteni. A
technológiai szerelés során használt eszközök, berendezések jellemzően kéziszerszámok,
hegesztőgépek, mérőeszközök.
A munkák ütemezését a következő szempontok határozzák meg:

– a technológiai sorrend és időszükséglet,
– a gazdaságos erőforrás mennyiség,
– a biztonságtechnikai szempontok.

A technológiai szerelés befejező fázisa a minőségellenőrzés (vizsgálatok, mérések).

2.4.1.4. Üzembe helyezés, próbaüzem

Az üzembe helyezésre a szerelési munkák befejeztével kerül sor. Ennek során végzett
tevékenységek a berendezések próbái, beállítások, az alrendszerek elemeinek összehangolása,
beszabályozások. A próbaüzem sikeres befejezése után kerülhet sor a kereskedelmi üzembe
vételére.
2.4.2. Az üzemelés során végzett tevékenységek

Az alállomás üzemeltetése állandó kezelőszemélyzetet nem igényel. Az üzemelés alatt végzett
tevékenységek közé a berendezések felügyelete, fenntartása és ellenőrzése, valamint a szükséges
karbantartások és javítások elvégzése tartozik, hogy a berendezéseket biztonságosan lehessen
üzemeltetni. A karbantartások során, 3–4 fő egy műszakban való munkavégzése várható a
telephelyen.

2.4.3. A felhagyás során végzett tevékenységek

Az alállomás 50 éves tervezett üzemidejének lejártát követően a berendezések tervszerűen
leállításra kerülnek, a területet előkészítik a bontási munkák megkezdéséhez (felvonulási területek,
ideiglenes depóniák kialakítása stb.).
A felhagyás során a következő munkákat végzik:

– a berendezések, készülékek leszerelése, szétszerelése, elszállítása,
– az épületek, építmények bontása, a bontási törmelék elszállítása,
– épület-, illetve készülékalapok, kábelcsatornák bontása,
– rekultiváció, az ahhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása.

A munkák ütemezését a következő szempontok határozzák meg:
– a technológiai sorrend és időszükséglet,
– a gazdaságos erőforrás mennyiség,
– a biztonságtechnikai szempontok.

Ezek alapján a bontás technológiai sorrendje a következő:
– irányítástechnikai berendezések kiszerelése,
– kábelezések kiszerelése,
– hasznosítható berendezések, készülékek kiszerelése,
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– szerelvények, állványszerkezetek bontása,
– építészeti bontások,
– utak, térburkolatok, közművek bontása.

A berendezések leállítása után azokat szétszerelik és elszállítják. A leszerelt villamos berendezések
egy része újrahasznosítható (egyedi berendezések, fémhulladékok), a berendezések további
részeinek elhelyezéséről kell gondoskodni. A leszerelt berendezések és a hulladékok a helyszínről
elszállításra kerülnek.
A felhagyás után tovább nem használható épületek, építmények bontásra kerülnek. A leszerelést
követően a helyszínen semmilyen bontási törmelék, hulladék nem marad. A leszerelési, bontási
munkálatok során a majdani környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályoknak,
normatíváknak és direktíváknak megfelelően kell eljárni.
A rekultiváció során végzendő munkák a terület majdani hasznosításától (zöldterület, ipari terület,
egyéb hasznosítási cél) függenek. A szükséges munkákat csak az újrahasznosítási koncepcióterv
ismeretében lehet majd előrejelezni.

2.4.4. Útcsatlakozás, telephelyen belüli utak

Az alállomás területének megközelítése a 4108. sz. országos közút (Kossuth L. u.) Szabolcsbáka–
Gemzse közti szakaszáról a ~11km+600 m sz. közelében lévő 057 hrsz.-ú helyi mezőgazdasági út
csomópontjából lehetséges. Az állomás külső megközelítő útjának mértékadó forgalma az építési
forgalom. Vonalvezetését, keresztmetszeti kialakítását a vonatkozó Útügyi Előírások
követelményein túl a nagyberendezéseket beszállító járművek forgalmi paramétereit figyelembe
véve kell kialakítani. Javasolt koronaszélesség 7,0 m, azon belül 4,5 m széles szilárd burkolat és
kétoldali 1,25 m széles padka. A burkolatok vízelvezetését oldalárkok biztosítják.
Az állomás üzemeltetéséhez kapcsolódó gépjármű forgalom minimális, várhatóan 2–3 gépjármű
naponta, az ellenőrzési, karbantartási napokon. Az építési időszakban a nagyméretű
transzformátorok beszállításakor, illetve 10–20 évenként várható cseréje esetén egy-egy
többtengelyes tréler telephelyre érkezése várható, mely előzetes útvonalengedéllyel közlekedik.
A belső úthálózat kialakítását a technológiai berendezések beszállíthatósága, cseréje, a tűzoltási
feladatok elvégezhetősége határozza meg, egymásra merőleges transzformátorszállító és
készülékszállító utakból áll. A transzformátorszállító út a villamos nagyberendezések beszállítását
biztosító paraméterekkel, 4,5 m szélességgel, vonalvezetéssel épül. A készülékszállító utak 3,5 m
szélességgel készülnek, a szükséges ívviszonyokat a tűzvédelmi- és karbantartási feladatok
elvégezhetősége határozza meg.
Az állomás útjai teljes hosszban vízszintesen, beton burkolattal készülnek. A tűzivíz tároló
medencék megközelítésére beton burkolatú tűzoltóbeálló térburkolat épül, a vételi helyhez
merőleges felállással.

2.4.5. Vízellátás, vízelvezetés

A regionális vízszolgáltató a Nyírségvíz Zrt. az alállomás közelében nem rendelkezik vezetékes
ivóvíz hálózattal. A legközelebbi csatlakozási, illetve vízvételező hely 2 km távolságban található.
A tűzoltási feladatok elvégzésére is alkalmas ivóvíz vezeték kiépítése így nem gazdaságos, ezért
helyi fúrt kút létesítése javasolt.
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Ivóvíz ellátás
Az állomás ivóvíz igénye minimális. A vezénylő épületében lévő szociális blokk vízigénye
szakaszos. Kezelés, karbantartás során, 3–4 fő egy műszakban használja a vizes helyiségeket. A
becsült ivóvízigény ennek alapján 500 l/nap (heti egy napon, máskor nincs fogyasztás). Az
épületben mosdó, WC kerül elhelyezésre.

Oltóvíz ellátás
Az állomás tervezett oltóvíz igényét zárt oltóvíz tároló medencék építésével tervezik biztosítani. A
400 kV-os és a 750 kV-os oldalon egy-egy 2×100 m3 kapacitású oltóvíz tároló tervezett. A tárolók
egyszeri feltöltése helyi fúrt kút létesítésével megoldható. A tervezett oltóvíz tárolók előregyártott
vasbeton elemekből készülnek. A fagyvédelmet földfeltöltés biztosítja, melynek a bejárat felöli
végét (a kezelői oldalt) vasbeton támfal támaszt meg. A rézsű biztosítására gyepvédő rács beépítése,
a dóm megközelítésére vasaltbeton lépcső tervezett. Az oltóvíztároló két hosszanti végét támfal
zárja le.
Szennyvízelvezetés
A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése, tárolása – befogadó
csatorna hiányában – helyben, zárt szennyvíz tároló medencével történik, időszakos elszállítással. A
keletkező szennyvíz mennyisége azonos a vízigénnyel, azaz 0,5 m3/nap kb. hetenként egy
alkalommal.
A szennyvíz elhelyezése helyileg, előregyártott vasbeton, zárt szennyvíz tároló tartály létesítésével
tervezett, amelyből a szennyvizet szükség szerint tartálykocsival – engedéllyel rendelkező
szerződött vállalkozók – a kisvárdai szennyvíztisztító telepre szállítják el.

Csapadékvíz elvezetés
Az állomás beépítetlen felületére, a burkolatra, épületekre hulló csapadékvizek, valamint a tisztított
olajos csapadékvizek elvezetését tartalmazza. A tiszta csapadékvíz közvetlenül befogadóba
engedhető minőségű, befogadója az alállomás körül épülő övárok.

Olajos csapadékvíz elvezetés
Olajjal szennyezett csapadékvizek a transzformátorok és a söntfojtók alapjának felületén
keletkezhetnek. A berendezésekről lecseppenő olajat a csapadékvízzel együtt a zárt,
medenceszerűen kialakított alapok gyűjtik össze. Ezt követően az olajjal szennyezett csapadékvíz
zárt csatornán keresztül minősített szénhidrogén leválasztó medencékbe, útószűrőaknákba kerül.
Az egymástól viszonylag nagy távolságban lévő, illetve nagy kiterjedésű berendezés csoportok
miatt több önálló olajleválasztó műtárgy telepítése szükséges. Az egyes csoportokon belül a
kármentő medencék összekötésével számolunk.
Önálló telepítésű olajleválasztók biztosítják az alábbi berendezéseknél keletkező olajos vizek
kezelését:

· 1. jelű transzformátor csoport (első ütem): 1 db 20 l/sec,
· 2. jelű transzformátor és sa72 jelű söntfojtó csoport (távlati):  1 db 20 l/sec,
· sa71 jelű söntfojtó csoport: 1 db 15 l/sec.

A tisztítási hatásfok: SZOE1<2 mg/l. A megtisztított csapadékvizek végső befogadója az alállomás
körüli övárok, illetve az alállomás kerítésen kívüli területén kialakítható szikkasztó mező. Utóbbi
által elkerülhető a nagy mennyiségű csapadékvizek térszínen való megjelenése.

1 A szennyvíz extrahálható zsír és olajtartalma (régen széntetraklorid, ma hexán oldószerrel).
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Savas víz tároló
Az akkumulátor helyiségben az esetlegesen elcsöpögő szennyvíz az épületen kívül lévő aknában
elhelyezett savas vizet gyűjtő aknába kerül elvezetésre.
A keletkező szennyvíz mennyisége az alkalmazott korszerű akkumulátortelep alkalmazása miatt
minimális, az 50 literes saválló ballon ürítése normál üzemi körülmények között várhatóan évente
egy alkalommal történik.

2.5. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje,
szállításigényessége

Az alállomás létesítésének 23 hónapos időtartama alatt az építőanyagok, illetve a beépítendő
berendezések, készülékek telephelyre való beszállítása közúton, tehergépjárművekkel történik,
folyamatosan, az egyes munkafázisokhoz illeszkedő ütemezéssel. A berendezések egy része (pl.
nagy súlyú gépek, transzformátorok, söntfojtók) a vásárosnaményi vasútállomásig vasúton érkezik,
innen a szabolcsbákai telephelyig szintén közúton, szükség esetén nagy teherbírású, speciális
járműszerelvényekkel történik.
Az építési időszakban a telephely környezetében a teherforgalom növekedésével kell majd
számolni. A figyelembe vett szállítási útvonal az M3-as autópálya felől a 41. sz. közút, majd
Vásárosnamény érintésével a 4108. sz. közút Ilk és Gemzse települések érintésével (2.6-1. ábra).
A létesítési fázisban az építési anyagok, berendezések helyszínre szállítása miatt napi 4–5 db, max.
15 db nyerges vagy pótkocsis járműszerelvény (esetenként speciális járműszerelvény) érkezése és
elhaladása becsülhető az egyes munkafázisokhoz igazodó ütemezés szerint. A szükséges
berendezések, építőanyagok stb. telephelyre – a téli időszak kivételével – folyamatosan kerülnek
beszállításra, az építési, szerelési munkafázisok (alapozás, szerelés, kábelezés stb.) egymáshoz
képest eltolva, de párhuzamosan zajlanak.
Az alállomás építésén dolgozók szállítása mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal történhet.
A telephelyen egyidejűleg maximálisan kb. 50 fős létszámú kivitelező személyzet munkavégzése
feltételezett, szállításuk naponta kb. 6–10 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését, majd
távozását jelenti. (A kivitelező(k) a jelenlegi fázisban még nem került(ek) kiválasztásra, ezért a
kivitelező személyzetet szállító járművek napi útvonala jelenleg egyértelműen még nem határozható
meg.)
Az alállomás napi működése nem igényel szállítási tevékenységet. A helyszínen elvégzésre kerülő
időszakos, illetve az eseti ellenőrzéseket, kisebb volumenű karbantartásokat 3–4 fős személyzet
végzi. A helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrzést végző személyek várhatóan 2–3 db
személygépkocsi / kisteherautó igénybevételével érkeznek a helyszínre.
Nagyobb javítás, karbantartás esetén sem várható jelentősebb forgalomnövekedés a környező
utakon (karbantartók, szerelők, illetve a szükséges anyagok, eszközök helyszínre szállítása, az
esetlegesen meghibásodott berendezések elszállítása), nagyságrendje legfeljebb néhány darab
teherjármű elhaladás/nap.
Az alállomás felhagyása során szállítási tevékenységet a leszerelt berendezések, elbontott
tartószerkezetek, épületek, építmények, beton alapok bontási törmelékeinek elszállítása, illetve a
rekultiváció, és az ahhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása jelent. Ennek volumene az
alállomás létesítéshez kapcsolódó szállítási igényének nagyságrendjébe esik.
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2.5.-1. ábra: A figyelembe vett beszállítási útvonal

2.6. Az alállomás létesítésének és működésének előzetes ütemezése

Az alállomás létesítésével kapcsolatos építési, kivitelezési munkálatok megkezdése a tervek szerint
2018 februárjában várható, a kivitelezés időtartam kb. 23 hónap (a 2018–2019 téli időszakban az
építési, kivitelezési munkák szünetelnek). Az alállomás üzembe helyezése 2019 decemberében
várható, a kereskedelmi üzem előre láthatóan 2020 januárjában indul. Az alállomás tervezett
élettartama legalább 50 év. Ez idő alatt az alállomás a tervek szerint folyamatosan üzemel.
Az alállomás létesítésének, illetve üzembe lépésének előzetes ütemezése a következő:

A kivitelezés várható kezdése: 2018. február.
A kivitelezés várható befejezése, üzembe helyezés: 2019. december.
Próbaüzem: 2019. december 15. – 2020. január 15.
Kereskedelmi üzem: 2019. január 16. –

2.7. A tervezett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A villamos alállomás létesítése, illetve üzemeltetése során nem jelentkeznek olyan jelentős
környezetterhelések (pl. légköri- vagy felszíni és felszín alatti vizekbe történő kibocsátások,
zajkibocsátás, hulladékkeletkezés stb.), amelyek folyamatos kibocsátás ellenőrző, környezeti
monitoring rendszerek telepítését indokolnák. Ilyen környezetvédelmi létesítmények és

Alállomás telephely

Beszállítási útvonal

Gemzse

Ilk

Vásárosnamény
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intézkedések bevezetése a tervezett alállomás létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatban nem
tervezett.
Az építési időszakban elvégzésre kerülő földmunkák (tereprendezés, alapozás) olyan módon
(munkaszervezés, ütemezés, munkagépek) kerülnek kivitelezésre, hogy azok ne okozzanak
határértéket meghaladó por kibocsátást, illetve zajterhelést a lakott területeken. Az építési munkák
során keletkező hulladékok fajtánként elkülönítve, a környezetkárosítást kizáró módon, az e célra
kijelölt gyűjtőhelyen kerülnek összegyűjtésre, majd elszállításra.

2.8. A tervezett létesítmény adatainak bizonytalansága

Az alállomás létesítésének jelenlegi, előkészítő fázisában részletes kivitelezési tervek még nem
állnak rendelkezésre és a telepítendő berendezések konkrét típusának, illetve szállítójának
kiválasztására sem minden esetben került még sor.
Jelen előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott műszaki megoldások és adatok alapvetően a
beruházó által elvárt műszaki jellemzőkre, a berendezéseket gyártók/szállítók által közzétett
adatokra, valamint már megvalósult, vagy építés alatt álló hasonló alállomások referenciaadataira
épülnek. Az adatok pontosítására, illetve véglegesítésére az építési engedélyezés, majd a kiviteli
tervezés során kerül sor.
A tervezett alállomásra vonatkozó főbb műszaki jellemzők, illetve adatok a létesítmény
megvalósítása során csak csekély mértékben módosulhatnak, amely az előzetes vizsgálat során
becsült környezeti terhelések jellegét, mértékét nem befolyásolja.
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3. A tervezett alállomás környezetre várhatóan gyakorolt hatásainak előzetes
becslése

3.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok

A környezeti hatások előzetes vizsgálatának alapvető célja a tervezett tevékenység következtében a
környezet egyes elemeiben/rendszereiben beálló változások előrebecslése a végső hatásviselőkben
beálló változások alapján. A hatásvizsgálatoknál a legfontosabb a hatótényező – közvetlen és
közvetett hatások (hatásfolyamatok) – közvetlen és közvetetten érintettek (hatásviselők) – végső
hatásviselők folyamat vizsgálata. Az előzetes vizsgálat becsléseinek elvégzéséhez elsőként meg kell
határozni a tervezett tevékenység hatótényezőit és az ezekből elinduló hatásfolyamatokat. Ehhez
meg kellett határozni, hogy a tervezett beruházáshoz kötődő tevékenységek milyen környezeti
elemekre hatnak és ezek a hatások mennyire lehetnek jelentősek, mely magában foglalja:

– a hatótényezők meghatározását és a közvetlen hatások becslését,
– a közvetett hatások becslését,
– a teljes hatásterület lehatárolását.

3.1.1. A hatótényezők és a közvetlen hatások

A közvetlen hatások meghatározásához felmértük a beruházással kapcsolatos tevékenységeket –
telepítés (építés), megvalósítás (üzemelés), felhagyás, valamint az egyes tevékenységek havária
veszélyességét – és az azokból származó hatótényezőket. A közvetlen hatások becsléséhez a
beruházáshoz köthető hatótényezőkből indultunk ki, melyeket a tevékenységek, és az elsődleges
hatásviselő környezeti elem (földtani közeg, vizek, levegő, élővilág, épített környezeti elemek)
szerint vettünk figyelembe.
Az alábbiakban a tervezett tevékenység egyes szakaszaiban megjelenő hatótényezőket –
környezetterheléseket és környezet-igénybevételeket – mutatjuk be.

3.1.1.1. A létesítés, építés hatótényezői

Az alállomás telepítésének, építésének alapvető fázisai az alábbiak:
· Előkészítő munkálatok (területhatárolás, felvonulás, megközelítő útszakasz kialakítása,

vízrendezés)
Az előkészítő munkálatok a terület kiegyenlítését, a megfelelő lejtések kialakítását jelentik.
E fázishoz tartozik az építési útvonal kialakítása is. A tereprendezés és útépítés a
meteorológiai körülményektől függően kiporzással járhat, bár a közvetlen környezetben
érzékeny hatásviselő az építés idején várhatóan nem lesz.

· Mélyépítési, alapozási munkák (épületek, berendezések alapjainak elkészítése,
földkiemelés, betonozás, megközelítő és telephelyen belüli utak kialakítása stb.)
A betonalapok készítése földkiemeléssel jár. A megközelítő és a telephelyen belüli utak
szilárd burkolattal készülnek. Az ehhez szükséges anyag helyszínre szállítása, illetve a
munkagépek üzemelése (légszennyező anyag-, zaj- és rezgéskibocsátás) vehető számba
környezeti hatótényezőként.

· Szerkezetépítés (épületszerkezetek, tartószerkezetek megépítése, kerítés, kapuk,
tartóoszlopok megépítése stb.)
A szerkezetépítés az épületek, építmények megépítésével, a szabadtéri villamos
berendezések tartószerkezeteinek beton alapban elhelyezett elemekhez való rögzítésével
folytatódik, illetve a telephelyre készen beszállított készülékek elhelyezését, illetve a
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kerítés, kapu, a felügyeleti és biztonsági rendszerek tartóoszlopainak megépítését is ide
soroljuk. A szerkezetépítés alapvetően a helyszínre szállított előre gyártott elemekből
történik. A berendezéseket tehergépkocsik, nyerges vontatók – esetenként speciális
járműszerelvények – szállítják a telephelyre, leemelésük és elhelyezésük autódarukkal
történik. A szerkezetépítés csak elhanyagolható légköri kibocsátással jár (pl. hegesztés),
jelentősebb a szállítás és a munkagépek okozta légszennyező anyag-, zaj- és
rezgéskibocsátás.

· Technológiai szerelési munkák (a villamos berendezések, készülékek összeszerelése,
tartószerkezetre rögzítése, kábelezés, a felügyeleti és biztonsági rendszerek
berendezéseinek beszerelése)
A berendezések alapvetően kész állapotban érkeznek a helyszínre, ahol a technológiának
megfelelően összeszerelik őket. Sor kerül a villamos berendezések beépítésére,
összeszerelésére, illetve a kábelcsatlakozások kiépítésére. Ennek környezetre gyakorolt
hatása elhanyagolható, ez esetben is alapvetően a munkálatokhoz szükséges anyagok
szállításának hatásaival kell számolni.

· Az építéshez kapcsolódó szállítás és anyagmozgatás (telephelyen belül és kívül)
Az építés során a szükséges építési anyagok és berendezések, valamint a keletkező
hulladékok szállításának, illetve a telephelyen belüli anyagmozgatásoknak a hatásai
jelentősebbnek mutatkoznak az építési/szerelési munkák hatásainál: ez elsősorban a
szállító járművek és anyagmozgató gépek légszennyező anyag és zajkibocsátását jelenti.

Az építési fázis során számolni kell továbbá építési (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok
keletkezésével. Az építés során a helyszínen dolgozó munkások révén kommunális hulladék
keletkezése is várható, mely mobil gyűjtőegységekkel (konténer, WC) kerül összegyűjtésre és
elszállításra.
Az építés során jelentkező kibocsátásokra jellemző, hogy időszakosan hatnak és a telepítési helyre,
a szállítási és felvonulási útvonalakra koncentrálódnak. Az építési fázisban a szállító járművek és a
munkagépek zavaró hatásaival (területfoglalásával), kibocsátásaival, valamint a földmunkák, a
betonozási, szerkezetépítési és az egyéb építéshez kapcsolódó munkálatok (pl. berendezések
felszerelése) ideiglenes hatásaival lehet számolni.

3.1.1.2. A megvalósítás, üzemelés hatótényezői

A tevékenység megvalósítása, illetve az üzemszerű működés során a létesítmények
területfoglalását, üzemeltetését (felügyelet, ellenőrzés) és karbantartását (javítás, csere) kell
figyelembe venni.
A berendezések, építmények helyfoglalása az üzemelés során mindvégig állandó. Az alállomás
üzemeltetése állandó helyszíni kezelő személyzetet nem igényel. Az üzemszerű működés során az
alállomásból szennyezőanyag kibocsátás nem történik, illetve hulladék keletkezésével sem kell
számolni.
A karbantartások, javítások a technológiai igényeknek megfelelően, illetve szükség szerint, az
esetleges meghibásodások esetén kerülnek elvégzésre. A karbantartási tevékenységek területileg az
alállomás berendezéseire, építményeire, azok közvetlen környezetére korlátozódnak.
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3.1.1.3. A felhagyás hatótényezői

Az alállomás felhagyása, illetve leszerelése során az építéssel közel egyenértékű szerelési, bontási
és szállítási tevékenységre, és ezekből eredően az építési fázishoz hasonló hatótényezőkre lehet
számítani. A felhagyás során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

· villamos berendezések, készülékek leszerelése, szétszerelése, épületek, építmények
bontása,

· építmény-, berendezés-, készülékalapok, kábelcsatornák bontása,
· a leszerelt berendezések, bontási törmelékek, hulladékok elszállítása.

3.1.1.4. Havária események hatótényezői

Havária eseménnyel építési vagy üzemeltetési balesetek, illetve tűzesetek, meghibásodások
bekövetkezésekor kell számolni. Ilyen esetben személyi sérülések fordulhatnak elő, káros anyag
juthat közvetlenül a környezetbe. Esetleges havária bekövetkezése esetén elsődleges szempont,
hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a veszélyt, és a szennyeződést a lehető
leggyorsabban meg kell szüntetni.

3.1.2. A hatásfolyamatok és a közvetett hatások

A potenciális közvetett hatásokat (a hatótényező által más közvetítő környezeti elemen keresztül
kiváltott változás) szintén a beruházással kapcsolatos tevékenységek szerinti bontást megtartva
vettük számba. A 3.1.2-1. táblázat összefoglalja a tervezett beruházás egyes fázisaihoz kapcsolódó
hatótényezők kiváltotta – elméletileg lehetséges – közvetlen és közvetett hatásokat,
hatásfolyamatokat és az érintett hatásviselőket. A további fejezetekben ezen potenciális (előzetesen
feltételezett) hatásokat, illetve hatásfolyamatokat vizsgáljuk, illetve értékeljük a telepítési hely
alapállapotának, illetve jellemzőinek figyelembevételével.

3.1.2-1. táblázat: A tervezett beruházás potenciális környezeti hatótényezői, közvetlen és
közvetett hatásai

Hatótényezők Hatásviselők Lehetséges (feltételezett)
közvetlen hatások

Lehetséges (feltételezett)
közvetett hatások

Létesítés, építés

A terület előkészítése
(tereprendezés, terület-
foglalás, utak
kialakítása)

Levegő Levegőminőség-romlás
(kiporzás, kipufogógázok)

Egészségügyi hatások

Felszíni vizek A terület előkészítésnek nincs
hatása
A lefolyási viszonyok változása

Haváriás szennyezés előfordulhat
(közvetett módon)
Funkcionális változás

Felszín alatti
vizek

Szennyezés csak havária esetén
lehet

A szennyeződés továbbterjedhet a
talajban, növényzetre
továbbterjedő károsítás

Földtani közeg,
talaj

Termőterület csökkenése
Szennyezés csak havária esetén
lehet

Kárelhárítás elmaradása esetén a
talajvízre, növényzetre
továbbterjedő károsítás

Élővilág Elkerülés a zavaró hatások miatt
lehetséges

Elvándorlás az építkezés miatt
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Hatótényezők Hatásviselők Lehetséges (feltételezett)
közvetlen hatások

Lehetséges (feltételezett)
közvetett hatások

Egyedpusztulás csak havária
esetén lehetséges

Épített
környezet
(zaj és rezgés)

A tehergépjármű forgalom,
munkagépek okozta zaj- és
rezgésterhelés növekedés

Zavarás, épületek esetleges
állagromlása

Mélyépítési, alapozási
munkák

Levegő Levegőminőség-romlás
(kiporzás, kipufogógázok)

Funkcionális korlátozások,
egészségügyi kockázatok

Felszín alatti
vizek

Szennyezés csak havária esetén
lehet

Kárelhárítás elmaradása esetén a
talajban való terjedés,
növényzetre továbbterjedő
károsítás

Földtani közeg,
talaj

Területfoglalás, mennyiségi
csökkenés
Szennyezés csak havária esetén
lehet

A beépített területen nem alakul
ki vegetáció
Kárelhárítás elmaradása esetén a
növényzetre továbbterjedő
károsítás

Épített
környezet
(zaj és rezgés)

Területhasználat változása
Zaj- és rezgésterhelés
növekedése

Zavarás, épületek esetleges
állagromlása

Élővilág Vegetáció és élőhelyek
bolygatása

Környező élővilág zavarása,
elvándorlás

Szerkezetépítés,
technológiai szerelés

Levegő Átmeneti levegőminőség-romlás
(kipufogógázok)

Funkcionális korlátozások,
egészségügyi kockázatok

Felszín alatti
vizek

Szennyezés csak havária esetén
lehet

Kárelhárítás elmaradása esetén a
növényzetre továbbterjedő
károsítás

Földtani közeg,
talaj

Talajszerkezet változása
Szennyezés csak havária esetén
lehet

–
Kárelhárítás elmaradása esetén a
növényzetre továbbterjedő
károsítás

Épített
környezet
(zaj és rezgés)

Zaj- és rezgésterhelés
növekedése (szállítás,
munkagépek)

Zavarás, épületek esetleges
állagromlása

Szállítás és anyag-
mozgatás (telephelyen
belül és kívül)

Levegő Levegőminőség-romlás (por,
kipufogógázok)

Funkcionális korlátozások,
egészségügyi kockázatok

Föld, talaj Haváriás talajszennyezés Kárelhárítás elmaradása esetén a
felszín alatti vízre továbbterjedő
szennyezés, növényzetre
továbbterjedő károsítás

Élővilág Levegőminőség-romlás (por,
kipufogógázok), zajterhelés
növekedése

Környező élővilág zavarása,
kiülepedés a környező
növényzetre, elhúzódás,
elvándorlás

Épített
környezet,
lakosság
(zaj és rezgés)

Zaj- és rezgésterhelés
növekedése, művi elemek
igénybevétele

Zavarás, épületek esetleges
állagromlása, épületek, utak
karbantartásának, felújításának
szükségessége



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése
Előzetes vizsgálati dokumentáció

6FX299666/8100/A 44/121 2017.07.24.

Hatótényezők Hatásviselők Lehetséges (feltételezett)
közvetlen hatások

Lehetséges (feltételezett)
közvetett hatások

(építési
hulladékok
ideiglenes
tárolása)

Talajszennyezés lehetséges Felszín alatti vízre továbbterjedő
szennyezés

Megvalósítás, üzemelés

Az alállomás
üzemeltetése,
karbantartása

Levegő A dízelaggregátor
légszennyezőanyag-kibocsátása,
a próbaüzemek során,
az ellenőrzésekhez és
karbantartásokhoz kapcsolódó
járműforgalomból, illetve
szállításokból eredő immisszió
növekedés, karbantartást végző
munkagépek időszakos
kibocsátásai

Zavarás

Felszín alatti
vizek

Szennyezés csak havária esetén
lehet

Felszín alatti vizek
minőségváltozása

Földtani közeg,
talaj

Területfoglalás, mennyiségi
csökkenés
Szennyezés csak havária esetén
lehet

Növényzettel borított, művelhető
terület csökkenése
Kárelhárítás elmaradása esetén a
felszín alatti vízre továbbterjedő
szennyezés

Élővilág Elkerülés a zavaró hatások miatt
lehetséges

Elvándorlás

Épített
környezet,
lakosság
(zaj és rezgés)

A villamos berendezések
zajkibocsátása
Az ellenőrzésekhez és
karbantartásokhoz kapcsolódó
járműforgalomból, illetve
szállításokból eredő zaj- és
rezgés kibocsátás, karbantartást
végző munkagépek
zajkibocsátása,
A berendezések okozta
elektromos és mágneses erőtér
egészségügyi hatásai

Zavarás

Életminőség romlás

Táj Tájképi változások, tájhasználat
korlátozás

Zavarás, esztétikai érték
megváltozása

Felhagyás
Bontás, leszerelés Megegyezik a létesítési, építési fáziséval

Havária események

Balesetek
bekövetkezése,
meghibásodások,
veszélyes anyagok
kikerülése

Levegő Haváriás levegőszennyezés
tűzeseteknél

Egészségügyi hatások

Felszíni és
felszín alatti víz

Haváriás vízszennyezés Felszíni és felszín alatti vizek
minőségváltozása

Földtani közeg,
talaj

Haváriás talajszennyezés Kárelhárítás elmaradása esetén a
felszín alatti vízre továbbterjedő
szennyezés
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Hatótényezők Hatásviselők Lehetséges (feltételezett)
közvetlen hatások

Lehetséges (feltételezett)
közvetett hatások

Élővilág Havária események okozta
élőhely és élettér csökkenése,
egyedpusztulás
Haváriás levegőszennyezés
Vegyi anyagok kiszabadulása
esetén talaj- és talajvíz
szennyezés

Biodiverzitás csökkenése

Növények károsodása, állatok
pusztulása

3.2. A levegőminőségre gyakorolt hatás

3.2.1. A térség jelenlegi levegőminőségi állapota

3.2.1.1. Zóna besorolás

A levegőterheltségi szint mértéke alapján az ország területe légszennyezettségi agglomerációkba és
zónákba sorolt. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
5. melléklete határozza meg. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló –
többször  módosított  –  4/2002.  (X.  7.)  KvVM  rendelet  1.  számú  melléklete  tartalmazza  a  kijelölt
légszennyezettségi zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelölésével az egyes
kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a
rendelet 2. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási határa határozza meg. A
levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminősége A–F típusokba került besorolásra.
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete, amely a szennyező anyagok szerinti
zónacsoportok besorolását tartalmazza, Szabolcsbákát és térség többi települését a legenyhébben
szennyezett 10-es zónába sorolja. A 10. zóna egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok
szerinti meghatározását a 3.2.1.1-1. táblázat mutatja.

3.2.1.1-1. táblázat: 10. zóna lebegőminősége a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint
SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talaj

közeli O3

PM10

(As)
PM10

(Cd)
PM10

(Ni)
PM10

(Pb)
PM10

(BaP)
10. Az ország
többi területe

F F F E F O-I F F F F D

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a táblázatban szereplő zónacsoportok
meghatározása:

· D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.

· E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

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

· O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
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3.2.1.2. A térség levegőminősége, a légszennyezettségi alapállapotot meghatározó tényezők

A tervezési terület környezetében légszennyezőanyag-kibocsátást okozó ipari tevékenység nem
található, a térségre a mezőgazdasági területhasználat jellemző. Az alállomás környezetében a
levegőminőséget a 4108. sz. közút forgalmából, a mezőgazdasági művelés során használt
munkagépek működéséből, illetve a környező települések lakossági fűtéséből eredő
légszennyezőanyag-kibocsátások határozzák meg.
A vizsgált területtől kissé távolabbi ponton, légvonalban kb. 40 km-re végeznek rendszeres
immissziós méréseket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) Nyíregyházán található
mérőállomásán. A mérési eredményeket a mérőállomás 2016.03.15. – 2017.03.15. közötti időszakra
vonatkozó mérési eredményei alapján értékeltük ki. A 3.2.1.2-1. táblázat a komponensek szerinti
átlagok értékeit (µg/m3) mutatja.

3.2.1.2-1. táblázat: Az OLM nyíregyházi mérőállomásának mérési eredményei

Mérőállomás CO
[μg/m3]

NO2

[μg/m3]
PM10

[μg/m3]
NOx

[μg/m3]
Ózon
[μg/m3]

Nyíregyháza 621,2 24,8 32,3 46,3 39,48

3.2.2. Az építés során végzett tevékenységek hatása a levegőminőségre

Az építési fázis levegőminőségre gyakorolt hatásainak vizsgálata az alábbiakra terjedt ki:
· Az anyag és berendezés beszállítás levegőkörnyezeti hatásai:

– A szállító gépjárművek emissziói.
– A szállító járművek másodlagos kiporzási hatásai.

· A telephelyen végzett építési munkák és a hozzá kapcsolódó tevékenységek hatásai:
– A gépek emissziói (CO, NO2, PM10).
– A tereprendezés munkáihoz (egyengetés, halmozás, átrakás, tehergépkocsira felrakás),

és a telephelyi mozgásokhoz, belső szállításhoz köthető porkibocsátások, másodlagos
kiporzás.

3.2.2.1. A telephelyen működő gépek és berendezésék levegőkörnyezeti hatásai

A tereprendezési és építési tevékenységhez köthetően a vizsgált telephelyen különféle gépek
segítségével kezelik, egyengetik, mozgatják a felszínen lévő talajt. Ezeket a tevékenységeket
belsőégésű motorokkal ellátott berendezések segítségével végzik el. Az építési munkák
legintenzívebb időszakában egyidejűleg a terület három különböző pontján egy-egy, 3–4
munkagépből (betonkeverő tehergépkocsi, kanalas markoló/ homlokrakodó, autódaru,
tehergépkocsi) álló gépcsoport üzemelése várható. Előre láthatóan a 3.2.2.1-1. táblázatban szereplő,
vagy azokhoz igen hasonló jellemzőkkel rendelkező berendezések fognak üzemelni.

3.2.2.1-1. táblázat: Az építés során várhatóan üzemelő munkagépek jellemzői
Berendezés Típus Db szám Teljesítmény [kW]

Emelőgép – 3 150
Tehergépkocsi Volvo v. Iveco 3 272
Kotró-rakodó CAT LN Tier2-3 3 200
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Ezen gépek emisszióit az ENSZ-EGB 96. számú előírás alapján és a rendelkezésünkre álló hasonló
gép, egy Caterpillar 980H gépkönyvében található fajlagos emissziós adatok alapján vizsgáltuk és
ezen paraméterek alapján becsültük. A tehergépkocsik fajlagos emissziós adatait a
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2004-re vonatkozó adatai alapján, a különböző
gépjárművek fajlagos emissziós tényezői 20 km/h-s sebesség figyelembevételével állapítottuk meg.
Az ENSZ-EGB 96. esetén a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid és részecske emisszió-
tömeg nem haladhatja meg a 3.2.2.1-2. táblázatban feltüntetett mennyiségi értékeket.

3.2.2.1-2. táblázat: Az egyes teljesítmény sávokhoz tartozó emisszió értékek

Teljesítmény
sáv

Nettó
teljesítmény

(P, kW)

Szénmonoxid
(CO, g/kWh)

Szénhidrogén
(CH, g/kWh)

Nitrogénoxid
(NOx, g/kWh)

Részecskék
(PT, g/kWh)

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
D 18 £ P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

A működő berendezéseket a 3.2.2.1-3. táblázat mutatja be.

3.2.2.1-3. táblázat: A működő berendezések
Megnevezés Típus Teljesítmény [kW]

Emelőgép – 150
Tehergépkocsi Volvo v. Iveco 272
Kotró-rakodó CAT LN Tier2-3 200

A fajlagos emisszió értékeket a 3.2.2.1-1. táblázat alapján a 3.2.2.1-4. táblázat foglalja össze.

3.2.2.1-4. táblázat: Fajlagos emisszió értékek, „E” teljesítménysáv
CO [g/kWh] NO2

[g/kWh]
PM10

[g/kWh]
3,5 6 0,2

Az emissziós követelmények változását a 3.2.2.1-1. ábra mutatja.
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3.2.2.1-1. ábra: Az emissziós követelmények változása

Ezek alapján a számított emissziók a 3.2.2.1-5. táblázat szerint alakulnak.
3.2.2.1-5. táblázat: A számított emissziók értékei

Megnevezés Típus Teljesítmény
[kW]

CO NO2 PM10

[g/h] [g/h] [g/h]
Emelőgép – 150 525 900 30
Tehergépkocsi Volvo v. Iveco 272 330 137,4 39,8
Kotró-rakodó CAT LN Tier2-3 200 700 1200 40

A kibocsátott füstgázok további paraméterei a 3.2.2.1-6. táblázat szerint alakulnak.

3.2.2.1-6. táblázat: A kibocsátott füstgázok egyéb paraméterei
Megnevezés Típus Teljesítmény

[kW]
Füstgáz
[m3/h]

Hőmér-
séklet

[K]

CO
[g/s]

NOx
[g/s]

PM10
[g/s]

Emelőgép – 150 1 235 373 0,145833 0,250000 0,008333
Tehergépkocsi Volvo v.

Iveco
272 2 239 373 0,091667 0,038167 0,011056

Kotró-rakodó CAT LN
Tier2-3

200 1 646 373 0,194444 0,333333 0,011111

A telephelyen alkalmazni tervezett gépekre és az azok által kibocsátott komponensekre
vonatkozóan terjedési számítások készültek. Elkészítésre kerültek az egy órás átlag számítások a
leggyakoribb talajközeli és magaslégköri meteorológiai feltétel esetén. Az így kapott terjedési
képeket összehasonlítva értékeltük a vizsgált telephelyen tervezett építési munkák hatását a
levegőminőségre.
A transzmisszió számításokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 számú szabványok alapján végeztük
el, 3 m/s szélsebesség és semleges levegőstabilitási állapot esetére. Ennek megfelelően a p
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szélprofil egyenlet kitevőjét 0,27 értéken belül állapítottuk meg. A 3 m/s-os szélsebességet
10 m-es magasságban vettük figyelembe. A területet homogénnek tekintettük a felületi érdességi
paraméter alapján, melynek értékét 1,0 m-nek becsültük.
A gépek, források helyét saját EOV koordinátáival vettük figyelembe és a kialakuló terjedési
koncentráció kontúr eloszlások ábráit is az Egységes Országos Vetületi rendszerben ábrázoltuk.
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározására a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe. A jogszabály három meghatározást alkalmaz
a helyhez kötött pontforrás hatásterületének meghatározására. Ezek közül mindig az adott
legnagyobb terület lesz az érintett hatásterület.

A helyhez kötött pontforrás hatásterülete:
A vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a
légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők
mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli
levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.

A számítások során mindhárom feltételt vizsgáltuk a hatásterület meghatározására.
A rövid időtartamú (egy órás átlag a leggyakoribb meteorológiai feltételek esetén) számítások során
az NO2 és  PM10 esetén az a.), b.) és c.) pontok szerinti definíciók mindegyike értelmezhető
hatásterületet ad (3.2.2.1-7. – 3.2.2.1-9. táblázatok). A hatásterületi koncentráció értéket ennek
megfelelően ábrázoltuk minden definíció szerint. Így az adódó hatásterületet az NO2 határozza meg
a.) szerinti definíció értelmében.

3.2.2.1-7. táblázat: Hatásterület értelmezése (CO)
Ábrázolt

hatásterület
CO

[630-08-0]
Éves határérték 3000 µg/m3

1 órás határérték 10000 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

170 µg/m3

Háttér 621,2 µg/m3

Hatásterület
– a.) 10000×0,1=1000 1000 µg/m3

– b.) (10000-621,2)×0,2=1875,76 1875,76 µg/m3

– órás
(3000-621,2)×0,2=475,76 475,76
éves

× c.) 170×0,8=136 136,00 µg/m3
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3.2.2.1-8. táblázat: Hatásterület értelmezése (NO2)
Ábrázolt

hatásterület
NO2

[10102-44-0]
Éves határérték 40 µg/m3

1 órás határérték 100 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

283 µg/m3

Háttér 24,8 µg/m3

Hatásterület
× a.) 100×0,1=10 10 µg/m3

× b.) (100-24,8) ×0,2=15,04 15,04 µg/m3

– órás
(40-24,8) ×0,2=3,04 3,04
éves

× c.) 283×0,8=226,4 226,40 µg/m3

3.2.2.1-9. táblázat: Hatásterület értelmezése (PM10)
Ábrázolt

hatásterület
PM10

Éves határérték 40 µg/m3

24 órás határérték 50 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

10,2 µg/m3

Háttér 32,3 µg/m3

Hatásterület
× a.) 50×0,1=5 5 µg/m3

× b.) (50-32,3)×0,2=3,54 3,54 µg/m3

– órás
(40-32,3)×0,2=1,54 1,54
éves

× c.) 10,2×0,8=8,16 8,16 µg/m3

Mivel a gépek a területen folyamatosan mozognak és nem tartózkodnak egy órányi időtartamban a
modellezett szituációnak megfelelő területen, ezért a kialakuló egy órás átlag koncentráció értékek a
bemutatottaktól jelentősen eltérhetnek. A kialakuló magasabb koncentrációk a források alacsony
magassága miatt jelenhetnek meg, de ez néhány méteren belül a hígulási folyamatok miatt
jelentősen lecsökken.
Az építés várható hatásainak összességét tekintve megállapítható, hogy a legnagyobb kiterjedésű
hatásterület a nitrogén-dioxid esetén várható. Az a.) definíció szerinti koncentrációt a terület
középpontjától kb. 932 m-re éri el a transzmisszió során a várható érték. A teljes építési terület
közel négyzet formájú és a gépek a teljes területet fokozatosan alakítják át, ezért a hatásterületet a
telek középpontjától számított 932 m-es távolságban lévő kör területként definiáltuk. Az így
kialakuló összesített hatásterületet a 3.2.2.5. fejezet, valamint a 4. melléklet 6. ábrája mutatja be.
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3.2.2.2. A járművek által okozott másodlagos légszennyezés (porzás) hatásának vizsgálata

A tervezett alállomás esetében az építési anyagoknak, berendezéseknek a területre való beszállítása
a 41. sz. és 4108. sz. közutakon keresztül történik, valamint egy jelenleg mezőgazdasági út rövid
szakaszán, ami nem portalanított. Az építkezés kezdeti fázisában ez szilárd burkolatot kap. A
tervezett alállomás területén belüli építkezéshez köthető gépmozgások által felvert por mennyiségét
a következő megközelítéssel becsültük.
Az ezzel kapcsolatos kutatások összefoglalója az EPA (Amerikai Környezetvédelmi Hivatal) AP42
Section 13.2.2, “Unpaved Roads,” Environmental Protection Agency, October 1997. és November
2006. összefoglalói, de jelenleg is számos új publikáció lát napvilágot ezzel a témakörrel
kapcsolatosan.
A tanulmány a por emisszió nagyságára a következő összefüggés használatát javasolja ipari utakra,
nagyobb tömegű járművek esetére:

ba WskE ÷
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ö

ç
è
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ø
ö
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è
æ=

312
ahol

E – részecske függő emissziós faktor (lb/VMT), (angolszász mértékegység),
k, a, b – empirikus konstansok,
s – a felületen lévő üledék %-ban kifejezett értéke,
W –közepes járműtömeg (t),
1 lb/VMT = 281,9 g/VKT az átszámításhoz,
VKT – megtett járműkilométer.

PM10 esetén a javasolt konstansok k=1,5, a=0,9 és b=0,45.
Az s paraméter értékére pl. kommunális hulladéklerakókhoz vezető utak esetében 2.2–21%, átlag
6,4%-os értéket javasol a tanulmány. A közepes járműtömeg esetünkben 24 t beszállítás esetében,
és 16 t a belső tereprendezési munkákhoz kapcsolható gépek esetén.
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ami 234,15 g/VKT és 195,1 g/VKT a belső mozgások esetén.
A fajlagos PM10 emisszió 0,2184 mg/(s*m), átlagosan 4 jármű/h elhaladást feltételezve a
tehergépkocsikra, homlokrakodókra és egyéb gépekre nézve óránként a belső gépmozgások
nyomvonalán.

3.2.2.3. A telephelyi mozgás, rakodás és szállítás hatásai, porkibocsátás

Az alállomás tervezett helyszínén az építési tevékenységgel kapcsolatosan por emisszióra kell
számítani. A terep finom rendezése, a talaj mozgatása, esetleges szállítása, a szállító járműre történő
felrakásához és a telephelyen mozgó járművek és gépek általi felverődéséhez köthető esetlegesen
por emisszió.
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A modellezés során felhasznált emissziós adatok
Az építés porkibocsátását több különböző technológiai folyamathoz kötöttük:

– a telephelyen működő gépek füstgáz emisszióiból származó részecske kibocsátás,
– az előzőekben részletezett másodlagos kiporzás hatásai (szállítás és belső mozgások),
– a tereprendezéshez köthető emisszió,
– a talaj esetlegesen tehergépjárművekre történő feladásához köthető emisszió,
– a talaj egyéb kezelési műveletei.

A fenti esetekben az emisszió becsléséhez az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA – US
Environmental Protection Agency) FIRE adatbázisát2 használtuk fel. Az ehhez a tevékenységhez
hasonló munkafolyamatok fajlagos emissziós értékeit alapul véve becsültük a várható emisszió
nagyságát.
A fajlagos emissziós értékeket talaj rakodása esetén 20 g/t, homok, törmelék esetére 10 g/t értékek
jellemzik az adatbázisban. Becsléseink során hasonló értékekkel számoltuk a várható emissziókat,
azzal a feltételezéssel, hogy a fajlagos emissziós érték a talaj és a törmelék fajlagosai között
helyezkedik el, közelebb a törmelék fajlagosához. Mivel a terület finomrendezése során kevés
rakodásra lehet számítani, jellemzőbb műveletként a tolólapos egyengetés valószínűsíthető,
valamint a területen jelenleg található talaj szállítása. Így az átlagos fajlagos emissziós értéket a
3.2.2.3-1. táblázatban található értékkel vettük figyelembe.

3.2.2.3-1. táblázat: Átlagos fajlagos emissziós értékek finom tereprendezésre vonatkozóan
Technológiai

folyamat
Talaj

mennyisége
[m3/év]

Munkanapok
száma
[nap]

Napi
munkaórák

[óra/nap]

Fajlagos
emisszió

[g/t]

Emisszió
PM10
25%

[g/óra]

Emisszió
PM10
25%
[g/s]

Talaj
finomrendezés,
rakodás

84 000 66 16 10 338 0,094

Az érintett terület a várható emissziós források megjelölésével a 3.2.2.3-1. ábrán látható.

2 https://cfpub.epa.gov/webfire/
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3.2.2.3-1. ábra: A por emissziók helyei

Az ábrán bemutatott területeket feltételezve modelleztük a technológiák por kibocsátásait és azok
terjedését:

– járművekre történő talaj felrakásából származó por emisszió terjedése,
– terep finomrendezéséhez köthető por emisszió,
– telephelyi gépmozgások által felvert por emisszió,
– gépek emisszióiból származó részecskék modellezése,
– anyagbeszállításhoz köthető másodlagos kiporzás,
– összes port kibocsátó forrás együttes modellezése (szállítás, telephelyi rakodás, telephelyi

mozgás, tereprendezés, gépek emissziói).

Az általunk vizsgált PM10 komponens levegőminőségi határértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapján a 3.2.2.3-2. táblázatban adjuk meg.

3.2.2.3-2. táblázat: Levegőminőségi határértékek (PM10)
Légszennyező anyag Levegőminőségi határérték

Mértékegység 24 órás Éves
PM10 [mg/m3] 50 40

Éghajlati viszonyok
A meteorológiai jellemzőket az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a tervezett
alállomás térségére a Nyíregyháza-Napkor meteorológiai állomás 1997–2003 közötti adatai alapján
részletezzük. Látható, hogy a leggyakoribb szélirányok az északi, az észak-északkeleti és a dél-
délnyugati (3.2.2.3-2. ábra). A területre érvényes meteorológiai adatok alapján megállapítható,
hogy az órás szélsebesség, szélirány és Pasquill stabilitás szerinti relatív gyakorisága éves
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kimutatásban leggyakoribb eset az északi szélirány, 3,1–5,0 m/s szélsebességi osztály és D stabilitás
esetén fordult elő az 1997–2003 időtartam alatt. A második leggyakoribb eset az észak-északkeleti
szél, 3,1–5,0 m/s szélsebesség, D stabilitás mellett alakult ki. A rövid időtartamú modellezést az
előbb említett leggyakoribb előfordulási paraméterek mellett végeztük el.

3.2.2.3-2. ábra: Szélirány gyakoriság (Nyíregyháza-Napkor meteorológiai állomás, 1997–2003)

Levegőminőségi hatásterület
A fent már felsorolt forrásokból származó por komponensére is elkészítettük a terjedési
számításokat. Elkészítettük az egy órás átlag számításokat a leggyakoribb meteorológiai feltétel
esetén. Az így kapott terjedési képeket összehasonlítva értékeltük a vizsgált építési tevékenység
hatását a levegőminőségre.
A PM10 komponensre – a vizsgálathoz szükséges részletezettséggel – immisszió mérési eredmények
a vizsgált területhez legközelebb, az OLM hálózat részeként üzemelő nyíregyházi mérőállomás
adatai álltak rendelkezésre. A mérési eredmények alapján értékeltük a jelenlegi terhelést. A PM10
átlaga 32,3 µg/m3 volt a 2016.03.15. – 2017.03.15-i időszak alatt.
A rövid időtartamú (egy órás átlag a leggyakoribb meteorológiai feltételek esetén) számítások során
a szálló por (PM10) esetén a hatásterületre vonatkozó a.), b.) és c.) pont szerinti definíciók
mindegyike értelmezhető hatásterületet ad egyaránt.
A por esetében a szálló por kialakuló koncentráció értékeit ülepedéssel együtt vettük figyelembe. A
felrakáshoz köthető emisszió becslés során megadott összes kilépő port különböző frakciókra
bontottuk a por szemcseméret-eloszlásának megfelelően. Így a szálló por frakciókat, a 10 μm-es
frakciót 25%-nak, a 30 µm-es frakciót 30%-nak, a 100 µm-es frakciót 45%-nak vettük. A kilépő
porszemcsék szilárd anyagának sűrűségét pedig 2000 kg/m3-rel vettük figyelembe. Az ülepedő
szemcse ülepedési sebessége a Stokes-törvény szerint függvénye a szemcse átmérőjének és
sűrűségének a következők szerint
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ahol
v –  az ülepedési sebesség [m/s],
D – a szemcse átmérője [m],
g  – a nehézségi gyorsulás [m/s2],
ρsz – a szemcse sűrűsége [kg/m3],
ρl  – a levegő sűrűsége [kg/m3],
η  –  a levegő dinamikus viszkozitása [kg/ms].

Ennek figyelembevételével a 30 μm-es szemcsék ülepedési sebessége 0,0545 m/s, míg a 100 μm-es
szemcsék ülepedési sebessége 0,605 m/s. A 10 μm-es szemcsék gázként viselkednek, azaz nem
ülepednek. A modellezés során az ülepedő részecskéket teljesen mértékben kiülepedőnek vettük,
azaz a tükrözési tényező értékét 0-nak becsültük, míg a nem ülepedő frakció esetén minden
részecske visszakeveredik. Nedves ülepedéssel nem számoltunk, azaz csapadékmentes illetve
0,1 mm/h-nál kisebb csapadékintenzitással számoltunk.
A többi PM10 emisszió esetén a bemutatott emissziós fajlagos értékek már PM10-re vonatkoztak, így
ott a teljes mennyiséggel számoltunk.
A 3.2.2.3-3. táblázat foglalja össze a hatásterület meghatározásának feltételrendszerét. Az összes
por emissziós forrás együttes modellezésének eredményét a 3.2.2.3-3. ábra mutatja.

3.2.2.3-3. táblázat: Hatásterület értelmezése (PM10)
Ábrázolt

hatásterület
PM10

Éves határérték 40 µg/m3

24 órás határérték 50 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

171 µg/m3

Háttér 32,3 µg/m3

Hatásterület
× a.) 50*0,1=5 5 µg/m3

× b.) (50-32,3)*0,2=3,54 3,54 µg/m3

– órás
(40-32,3)*0,2=1,54 1,54
éves

× c.) 171*0,8=136,8 136,8 µg/m3
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3.2.2.3-3. ábra: Az összes por emissziós forrás együttes modellezése

3.2.2.4. A szállítási útvonalak légszennyezési hatásának modellezése

Folytonos vonalforrás esetén, gázállapotú légszennyező anyagra, felszín közeli receptorpontban
rövid időtartamú (1 órás) átlag koncentráció számítását a következők szerint kell elvégezni:
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ahol
ci – immissziós koncentráció [mg/m3],
E – emisszió [mg/s*m],
u – szélsebesség [m/s],
szv – függőleges turbulens szóródási együttható folytonos vonalforrásra [m],
a – szélirány és az út által bezárt szög [fok],
T1/2

SZ – száraz ülepedés felezési ideje [s],
T1/2

N – nedves ülepedés felezési ideje [s],
T1/2

Á – átalakulás felezési ideje [s].

A szv a függőleges turbulens szóródási együttható folytonos vonalforrásra vonatkozó értékét a
következők szerint kell számítani:
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2/122
0 )( zzzv sss +=

ahol
sz – folytonos pontforrás esetén a függőleges turbulens szóródási együttható [m],
sz0 – függőleges irányú kezdeti szóródási együttható [m].

A folyamatos pontforrás esetén a sz értékét a következők szerint kell számítani:
)35,2exp(55,1

0

3.1 )ln7,8(38,0 p
z x

z
Hp --=s

ahol
H – a kibocsátás effektív magassága, jelen esetben 0,3 [m],
x – a forrástól mért távolság [m],
z0 – érdességi paraméter, ami kis település esetén 1 m,
p – szélprofil kitevő, ami stabilitás függő, D Pasquill esetén 0,27.

A leírtak figyelembevételével az elkészített modellszámítások eredményeit a következőkben
foglaljuk össze.
A komponensekre vonatkozó várható emissziós értékek meghatározásához szükséges alapadatokat
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. nyilvános adatai
képezték a következők szerint.
A területen ismertek a közlekedési utak forgalomszámlálási adatai (3.2.2.4-1. – 3.2.2.4-2.
táblázatok).

3.2.2.4-1. táblázat: 4108. sz. összekötő út (2015) 4730. azonosítószámú állomás 15+000 [km+m]
szelvénye, 4+094 – 18+039 [km+m] érvényességi szakasza, ÁNF (átlagos napi forgalom)

Személy-
gépkocsi

Kisteher-
gépkocsi

Autóbusz Tehergépkocsi
Motor-

kerékpár Kerékpár Lassú
járművek

egyes csuklós közepesen
nehéz nehéz pótkocsis nyerges speciális

1030 283 26 0 21 24 18 42 0 19 133 5

3.2.2.4-2. táblázat: 41. sz. I. rendű főút (2015) 3420. azonosítószámú állomás 49+990 [km+m] szelvénye,
36+820 – 50+825 [km+m] érvényességi szakasza, ÁNF (átlagos napi forgalom)

Személy-
gépkocsi

Kisteher-
gépkocsi

Autóbusz Tehergépkocsi
Motor-

kerékpár Kerékpár Lassú
járművek

egyes csuklós közepesen
nehéz nehéz pótkocsis nyerges speciális

3564 697 41 0 38 12 22 73 0 21 1 29

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2004-re vonatkozó adatai alapján a különböző
gépjárművek fajlagos emissziós tényezői 90 km/h-s sebesség mellett a 3.2.2.4-3. táblázat szerintiek.
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3.2.2.4-3. táblázat: A különböző gépjárművek fajlagos emissziós tényezői
Gépjármű fajta CO Szénhidrogének NO2 PM10

[g/km]
Személygépkocsi 5,35 1,44 2,21 0,105
Autóbusz 6,54 0,732 8,22 1,89
Tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,8

A számítások során a kis, közepes és nehéz tehergépjárműveket, szerelvényeket a tehergépkocsik
fajlagos értékeivel vettük figyelembe, az egyéb járművek esetén pedig a személygépkocsik fajlagos
értékeit használtuk fel. Az így meghatározott emissziós értékeket használtuk fel a modellezés során.
Mivel a szállítási útvonal térbeli elhelyezkedését tekintve és összevetve a leggyakoribb 1 órás
meteorológiai viszonyokra jellemző széliránnyal, a kettő által bezárt szög változik, így változnak a
kialakuló immissziós koncentráció értékek is térben.
A modellezett légszennyező anyagok levegőminőségi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapján a 3.2.2.4-4. táblázat tartalmazza a vizsgált komponensekre vonatkozóan.

3.2.2.4-4. táblázat: A modellezett légszennyező anyagok levegőminőségi határértékei
Légszennyező anyag Levegőminőségi határérték [mg/m3]

Órás Éves
Szén-monoxid 10 000 3 000
Nitrogén-dioxid 100 40
PM10 50 (24h) 40

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározására a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe. A hatásterületek meghatározását három
mértékadó helyszínre végeztük el: a 41. sz. (1.), a 4108. sz. (2.) közutak, valamint a tervezett
telephelyhez vezető bekötőút (3.) adott szakaszára (3.2.2.4-1. ábra).

3.2.2.4-1. ábra: A figyelembe vett szállítási útvonal

1.

2.
3.
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Az építési területre történő többlet forgalom napi 4–5 db, max. 15 db 40 tonnás tehergépkocsit és
6–10 db személygépkocsit / mikrobuszt jelent a nappali időszakban.
A jogszabály három meghatározást alkalmaz a helyhez kötött pontforrás hatásterületének
meghatározására. Ezek közül mindig az adott legnagyobb terület lesz az érintett hatásterület.

A helyhez kötött pontforrás hatásterülete:
A vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a
légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők
mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli
levegőterheltség-változás:

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.

A számítások során mindhárom feltételt vizsgáltuk a hatásterület meghatározására.
A komponensekre vonatkozóan felhasználható immisszió mérési eredmények az OLM hálózatának
legközelebbi, nyíregyházi mérőállomásának adatai alapján álltak rendelkezésre. A mérési
eredmények alapján értékeltük a jelenlegi terhelést. A vizsgált időszak a 2016. 03. 15. – 2017. 03.
15-ig (időalap: órás) terjedő éves időszak volt. A vizsgált komponensek közül itt a CO, NO2, PM10
komponensekre történik mérés.
A modellezést a fent megadott forgalmi adatok alapján készítettük el. A 2018-ra vonatkozó
forgalmat az ÚT 2-1.118:2005 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel,
Útügyi műszaki előírás alapján határoztuk meg. A telephelye érkező és onnan távozó járművek
forgalmát hozzáadtuk a forgalomszámlálási adatokhoz.
A számítható maximális szennyezőanyag koncentrációkat a 3.2.2.4-5. és 3.2.2.4-6. táblázatok
mutatják.

3.2.2.4-5. táblázat: A számítható maximális CO koncentráció értékei útszakaszonként

Szakasz
jelölése

Számítható maximális CO koncentráció
Jelenleg [µg/m3]

(órás átlag)
Építés alatt [µg/m3]

(órás átlag)
1. 133,25 148,5
2. 44,08 53,06
3. – 5,97

3.2.2.4-6. táblázat: A számítható maximális PM10 koncentráció értékei útszakaszonként

Szakasz
jelölése

Számítható maximális PM10 koncentráció
Jelenleg [µg/m3]

(órás átlag)
Építés alatt [µg/m3]

(órás átlag)
1. 4,33 5,06
2. 2,07 2,65
3. – 0,47

A hatásterület meghatározását a 3.2.2.4-7. táblázat tartalmazza.
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3.2.2.4-7. táblázat: A hatásterület meghatározása
Szakasz
jelölése

Számítható maximális
NO2 koncentráció
Jelenleg [µg/m3]

(órás átlag)

Számítható maximális
NO2 koncentráció

Építés alatt [µg/m3]
(órás átlag)

Hatásterület
határa

(jelenleg)
[m]

Hatásterület
határa

(építés alatt)
[m]

1. 61,2 69,1 38 45
2. 22,56 27,78 11 14
3. – 3,77 – 4,5

A táblázatban szereplő értékek alapján megállapítható, hogy a hatásterület az útvonal mentén
0–45 m-es távolságnak adódik a szakaszoktól függően. A hatásterületet minden esetben a nitrogén-
dioxid komponens alapján határoztuk meg a grafikonról történő leolvasással (3.2.2.4-2. – 3.2.2.4-5.
ábrák).

8.
3.2.2.4-2. ábra: NO2 koncentráció a 41. sz. út 1. jelölésű szakaszán – jelenleg

3.2.2.4-3. ábra: NO2 koncentráció a 41. sz. út 1. jelölésű szakaszán – építés alatt
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A koncentráció változása az úttól való távolság
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széliránnyal bezárt szög 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitás D Pasquill, felületi érdesség z0= 1 m

NO2
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b.) hatásterületi konc. 15.04 µg/m3
c.) hatásterületi konc. 48.96 µg/m3
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A koncentráció változása az úttól való távolság függvényében
széliránnyal bezárt szög 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitás D Pasquill, felületi érdesség z0= 1 m

NO2
a.) hatásterületi konc. 10 µg/m3
b.) hatásterületi konc. 15.04 µg/m3
c.) hatásterületi konc. 55.28 µg/m3
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3.2.2.4-4. ábra: NO2 koncentráció a 4108. sz. út 2. jelölésű szakaszán – jelenleg

3.2.2.4-5. ábra: NO2 koncentráció a 4108. sz. út 2. jelölésű szakaszán – építés alatt

3.2.2.5. Összesített hatásterület, a legnagyobb érintett terület meghatározása

A modellezés során vizsgáltunk minden levegőre kiterjedő hatást (szállítás, tereprendezés, gépek
emissziói, másodlagos por emissziók), meghatároztuk ezek hatásterületét és azok térbeli kiterjedését
is. Külön megvizsgáltuk a gépek emisszióiból meghatározható hatásterületet valamint az összes
szálló port kibocsátó forrás egyesített hatásterületét is. Az összesített hatásterületet ezekre az
állapotokra együttesen vonatkoztatva határoztuk meg.
A vizsgált komponensek közül a két legfontosabb légszennyező komponens az NO2 és PM10
esetében – a modellszámítások alapján – várhatóan néhány µg/m3-es többlet terhelés várható a
közeli lakott területeken csak a terjedés adott irányára vonatkozó meteorológiai feltételek esetén.
Ezek hatása nem jelentős.
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A koncentráció változása az úttól való távolság függvényében
széliránnyal bezárt szög 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitás D Pasquill, felületi érdesség z0= 1 m
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A koncentráció változása az úttól való távolság függvényében
széliránnyal bezárt szög 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitás D Pasquill, felületi érdesség z0= 1 m

NO2
a.) hatásterületi konc. 10 µg/m3
b.) hatásterületi konc. 15.04 µg/m3
c.) hatásterületi konc. 22.22 µg/m3



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése
Előzetes vizsgálati dokumentáció

6FX299666/8100/A 62/121 2017.07.24.

Az építési területhez köthető hatásterületet a gépek emisszióiból származó nitrogén-dioxid
komponens határozta meg. Az a.) definíció szerinti koncentrációt a telek középpontjától
hozzávetőleg 932 m-re éri el a transzmissió során a várható érték. A teljes építési terület közel
négyzet formájú és a gépek a teljes területet fokozatosan alakítják át, ezért a hatásterületet a telek
középpontjától számított 932 m-es távolságban lévő kör területként definiáltuk (3.2.2.5-1. ábra).
A szállításhoz kapcsolódó hatásterületek a nyomvonal mellett 45 m-es, 14 m-es, és 4,5 m-es puffer
távolságok adják.

3.2.2.5-1. ábra: Az építés levegőminőségre gyakorolt hatásainak összesített hatásterülete

3.2.2.6. Az ökológiailag sérülékeny területek vizsgálata

A tervezett alállomás távolabbi környezetében több ökológiai folyosó található. Védett természeti
területek, Natura 2000 területek a közelben nem találhatók (3.9.1. fejezet, 3.9.1-1. ábra).
A légszennyezettség ökológiai határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklete alapján a
3.2.2.6-1. táblázat tartalmazza az általunk vizsgált komponensekre vonatkozóan.

3.2.2.6-1. táblázat: A légszennyezettség ökológiai határértékei
Légszennyező anyag Éves határérték [mg/m3]

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 30

Ha figyelembe vesszük a tervezett alállomás modellezéssel számított éves átlag immissziós
terhelését az építési fázis állapotára nézve, akkor a maximális éves terhelés az éves ökológiai
határérték alatt marad a vizsgált komponens esetén.
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3.2.3. Az üzemelés hatása a levegőminőségre

A tervezett alállomás működése során normál üzemelés esetén légszennyező anyag kibocsátás nem
történik, az alállomás üzemeltetése így a normál működésből eredően nem gyakorol hatást a levegő
minőségére. Az alállomás ellenőrzése, illetve karbantartása során a területre időszakosan érkező
járművek légszennyező anyag kibocsátása elhanyagolható.
Az alállomás területén vészhelyzeti esetekre szabadtéri telepítésű, acél konténerbe helyezett dízel
aggregátor létesül (3.2.3-1. ábra). A dízel gépegység főbb műszaki jellemzői a következők:

· Típus: FOGO FI200 ACG
· Maximális teljesítmény: 220 kVA.
· Maximális teljesítmény: 176 kW.
· Névleges teljesítmény: 200 kVA.
· Névleges teljesítmény: 160 kW.
· Frekvencia: 50 Hz.
· Feszültség: 400 V.
· Motor: Iveco dízel.
· Fordulatszám: 1500 1/p.
· Üzemanyagtartály térfogata: 980 l.
· Üzemanyag fogyasztás 100% terhelésnél: 44 l/h, (37,4 kg/h).
· Kéménymagasság: 2,2 m.
· A forrás kibocsátó felülete: 0,005 m2.

3.2.3-1. ábra: FOGO FI200 ACG típusú dízel meghajtású szükségáramforrás

A dízelaggregátor elhelyezkedését a telephelyen a 3.2.3-2. ábra mutatja. A dízelaggregátor normál
üzemben tartalék állapotban van, beindítására csak vészhelyzetben, illetve az üzemi próbajáratások
alkalmával kerül sor. Ennek időtartama várhatóan éves szinten kb. 3 órára becsülhető.
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3.2.3-2. ábra: A dízelaggregátor elhelyezkedése a telephelyen

A dízelaggregátor kipufogó rendszere helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősül. A
helyhez kötött dízelüzemű motorokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.8.1. pontja tartalmazza.
A dízelaggregátorból kibocsátásra kerülő füstgáz összetételét, illetve a kibocsátási adatokat,
valamint a technológiai kibocsátási határértékeket a 3.2.3-1. táblázat tartalmazza.

3.2.3-1. táblázat: Légszennyezőanyag-kibocsátási adatok, technológiai kibocsátási határértékek
Szennyezőanyag

megnevezése
Kibocsátás névleges

terhelésnél*
[mg/Nm3]

Helyhez kötött dízelüzemű motorokra
vonatkozó technológiai kibocsátási

határérték** [mg/Nm3]
Szilárd anyag (PM10) 14 130
Szén-monoxid (CO) 430 650
Nitrogén-oxidok (NO2-ben
megadva)

990 4 000

* 5% O2-nél, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak
** A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.8.1. pontja alapján (3 MWth
teljesítmény alatt). A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású
száraz véggázra vonatkoznak.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.8.3. pontja szerint a táblázat harmadik
oszlopában szereplő határértékek azokra a helyhez kötött berendezések belső égésű motorjaira
vonatkoznak, amelyek tüzelőanyag felhasználása 50 kg/h vagy ennél nagyobb. Az előírások nem
vonatkoznak azokra a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél
rövidebb ideig üzemelnek. A tervezett dízelaggregátor üzemanyag felhasználása 100%-os terhelés
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mellett 37,4 kg/h, éves üzemideje várhatóan kb. 3 óra, ezért kibocsátási határértéket a berendezésre
vonatkozóan nem kell kiadni, az alapbejelentés elkészítése azonban kötelező.
A kibocsátott komponensre vonatkozóan terjedési modellszámítások készültek. Elkészítettük az egy
órás átlag számításokat a leggyakoribb talajközeli és magaslégköri meteorológiai feltétel esetén. Az
éves átlag számítást azonban nem, mivel a generátor összes éves üzemórája kevesebb 50 óránál. Az
így kapott terjedési képeket összehasonlítva értékeltük a vizsgált telephely hatását a
levegőminőségre.
A transzmisszió számításokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 számú szabvány sorozatok alapján
végeztük el, 3 m/s szélsebesség és semleges levegőstabilitási állapot esetére. Ennek megfelelően a p
szélprofil egyenlet kitevőjét 0,27 értékben állapítottuk meg. A 3 m/s-os szélsebességet 10 m-es
magasságban vettük figyelembe. A területet homogénnek tekintettük a felületi érdességi paraméter
alapján, melynek értékét 1,0 m-nek becsültük. A domborzat hatására domborzati korrekciót nem
vettünk figyelembe.
A pontforrás paramétereit (magasság, átmérő, kilépő gázsebesség, hőmérséklet, emisszió) a 3.2.3-2.
táblázatban részletezzük. A pontforrás helyét saját EOV koordinátáival vettük figyelembe és a
kialakuló terjedési koncentráció kontúr eloszlások ábráit is az Egységes Országos Vetületi
rendszerben ábrázoltuk.

3.2.3-2. táblázat: A légszennyező pontforrás modellezéséhez felhasznált anyagok

Megne-
vezés

EOV
Y

EOV
X

Kémény
magasság

[m]

Kilépő gáz
hőmérséklete

[K]

Kilépő
üzemi

gázsebesség
[m/s]

Kilépési
átmérő

[m]

Kilépő komponensek
 [g/s]

CO NO2 PM10

P1 882114 315969 2,2 521 22,2 0,08 0,0088 0,02033 0,000277

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározására a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe. A számítások során mindhárom feltételt
vizsgáltuk a hatásterület meghatározására.
A számítások során a nitrogén-dioxid esetében mindhárom, a.), b.) és c.) definíció is értelmezhető
hatásterületet ad. A többi komponens esetén természetesen a c.) definíció szerinti hatásterületi
koncentráció ad hatásterületet.
A vizsgált komponensekre vonatkozóan immisszió mérési eredmények az OLM hálózatának
legközelebbi, nyíregyházi mérőállomásának adatai alapján álltak rendelkezésre. A mérési
eredmények alapján értékeltük a jelenlegi terhelést. A vizsgált időszak a 2016.03.15. – 2017.03.15.
(időalap: órás) közötti éves időszak volt. A vizsgált komponensek közül a CO, NO2, PM10,
komponensekre történik mérés. A terjedési képeket térinformatika segítségével térképen
ábrázoltunk (4. melléklet 8–10. ábrák).
A hatásterület meghatározásának feltételrendszerét a 3.2.3-3. – 3.2.3-5 táblázatok foglalják össze.
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3.2.3-3. táblázat: Hatásterület értelmezése (NO2)
Ábrázolt

hatásterület
NO2

[10102-44-0]
Éves határérték 40 µg/m3

1 órás határérték 100 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

18,9 µg/m3

Háttér 24,8 µg/m3

Hatásterület
× a.) 100×0,1=10 10 µg/m3

× b.) (100-24,8) ×0,2=15,04 15,04 µg/m3

– órás
(40-24,8) ×0,2=3,04 3,04
éves

× c.) 18,9×0,8=15,12 15,12 µg/m3

3.2.3-4. táblázat: Hatásterület értelmezése (CO)
Ábrázolt

hatásterület
CO

[630-08-0]
Éves határérték 3000 µg/m3

1 órás határérték 10000 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

8,2 µg/m3

Háttér 621,2 µg/m3

Hatásterület
– a.) 10000×0,1=1000 1000 µg/m3

– b.) (10000-621,2)×0,2=1875,76 1875,76 µg/m3

– órás
(3000-621,2)×0,2=475,76 475,76
éves

× c.) 8,2×0,8=6,56 6,56 µg/m3
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3.2.3-5. táblázat: Hatásterület értelmezése (PM10)
Ábrázolt

hatásterület
PM10

Éves határérték 40 µg/m3

24 órás határérték 50 µg/m3

Számítható maximális
koncentráció (órás átlag)

0,26 µg/m3

Háttér 32,3 µg/m3

Hatásterület
– a.) 50×0,1=5 5 µg/m3

– b.) (50-32,3)×0,2=3,54 3,54 µg/m3

– órás
(40-32,3)×0,2=1,54 1,54
éves

× c.) 0,26×0,8=0,208 0,21 µg/m3

A működési fázisban meghatározott hatásterület a kibocsátó pontforrás súlypontja, mint középpont
köré rajzolt 56 m sugarú kör területét jelenti. A hatásterület kiterjedését a 3.2.3-3. ábra mutatja.

3.2.3-3. ábra: Az üzemelésből légszennyezőanyag-kibocsátás becsült hatásterülete
(a dízelaggregátor üzemelése esetén)
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3.2.4. A felhagyás hatásai a levegőminőségre

Az alállomás megszüntetés során várható hatások azonosak az építési fázis hatásaival, de előre
láthatóan annak 23 hónapos időtartamánál rövidebb idő alatt valósul meg.

3.3. Felszíni vizekre gyakorolt hatás

3.3.1. A jelenlegi állapot bemutatása

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terve (VGT) alapján a tervezési
terület a 2-1 Felső-Tisza tervezési alegység területéhez tartozik. A tervezési alegység az ország
északkeleti határán, a Tisza folyó felső szakaszán található. Az alegység területén kijelölt vízfolyás
víztestek közül, két kivétellel (Tisza Országhatártól-Túrig, Batár-patak) valamennyi víztest a
síkvidéki, kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú típusba sorolható.
A 3.3.1-1. ábra a Szabolcsbáka tágabb környezetében található felszíni víztesteket mutatja a Felső-
Tisza tervezési alegység területén. Az ábráról látható, hogy a tervezési terület környezetében
felszíni víztestek nem találhatók. A Felső-Tisza tervezési alegység területén a területhez
legközelebbi víztestek az északnyugati irányban kb. 5 km távolságra lévő, a VGT szerint
kategóriába nem sorolt „egyéb vízfolyások”, Ajak-Anarcs térségében.

3.3.1-1. ábra: 2-1 Felső-Tisza alegység átnézeti térképe
(VGT – 2015. – 2-1 Felső-Tisza alegység 1-1. térkép, Szabolcsbáka térségére vonatkozó kivágat)

Alállomás telephely
km

Szabolcsbáka



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése
Előzetes vizsgálati dokumentáció

6FX299666/8100/A 69/121 2017.07.24.

Szabolcsbáka község a Felső-Tisza alegység határához közel helyezkedik el, ezért a településtől
déli irányban elhelyezkedő víztestek már a 2-3 Lónyay-főcsatorna tervezési alegység területén
találhatók. A 3.3.1-2. ábrán látható, hogy az alállomás területétől kb. 2 km távolságra, Gyulaháza
térségében találhatók a Lónyay-főcsatorna alegység területén a területhez legközelebbi víztestek,
melyek a VGT szerint kategóriába nem sorolt „egyéb vízfolyások”.

3.3.1-2. ábra: 2-3 Lónyay-főcsatorna alegység átnézeti térképe
(VGT – 2015. – 2-3 Lónyay-főcsatorna alegység 1-1. térkép, Szabolcsbáka térségére

vonatkozó kivágat)

3.3.2. Az építés, létesítés során várható hatások

Az alállomás építéséhez jelentősebb mennyiségű vízre a betonozási munkák során, az épületek,
épület- és berendezésalapok elkészítésekor van szükség. A beton azonban előrekevert állapotban
kerül beszállításra a telepítési helyre, tehát közvetlen vízfelhasználás az építési területen nem
várható. Felszíni vizekből való vízkivétel, illetve azokba való szennyvíz, vagy egyéb anyag
bevezetése az építés során nem történik. Az építőmunkások vízellátása és a kiporzás csökkentésére
használt locsolóvíz a területre kiszállított mobil eszközökről biztosítható. Felszíni vizeket az
alállomás építés ezáltal nem érint.
Az építés során felszíni víz szennyezés jellemzően csak balesetek folytán, veszélyes vagy
kockázatos anyagok (pl. kenőolaj, üzemanyag a munkagépekből) elfolyásával, kiömlésével
keletkezhetne, amennyiben a szennyezés az alállomás területéről elfolyva vagy elszivárogva eljutna
valamely felszíni vízfolyásba. Amennyiben létrejön a szennyezés, az terhelő hatást jelent a
környezetre. Ennek megelőzése érdekében ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a kiömlött
anyag szétterjedését meg kell akadályozni.

Szabolcsbáka

Alállomás telephely

Gyulaháza

km
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Tekintettel arra, hogy a tervezési terület szűkebb környezetében felszíni víztestek nincsenek (a
legközelebbi is több km távolságra található), e hatás kockázata a természetes felszíni vizek
minőségére nézve elhanyagolható.
A létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység potenciálisan szintén csak az esetleges balestek
eredményeként vezethet felszíni víz szennyezéséhez a szállítási útvonalakon, amennyiben a
kikerülő szennyezőanyag bemosódással vagy közvetlenül a vízfolyásba, állóvízbe kerül. Tekintettel
arra, hogy a figyelembe vett szállítási útvonal közvetlen közelében nincsenek érintett felszíni
víztestek, e hatás bekövetkezésének valószínűsége minimális.
A fentiek alapján az építési fázishoz kapcsolódóan – potenciálisan érintett felszíni víztestek
hiányában – hatásterület nem határozható meg.

3.3.3. Az üzemelés hatásai a felszíni vizekre

Az alállomás működése nincs hatással a felszíni vizekre. Az alállomás üzemszerű működése során
felszíni vízből való vízkivétel, illetve abba történő vízbebocsátás nem történik. Az alállomás
kialakítása és üzemeltetése vízgyűjtő-gazdálkodási érdekeket nem sért, a vízgyűjtő-gazdálkodási
célkitűzések megvalósíthatók.
Az időszakos kezelési és karbantartási tevékenységek alkalmával keletkező kommunális
szennyvizet zárt szennyvíz tároló medencében gyűjtik, melyet időszakosan érvényes engedéllyel
rendelkező szervezet tartálykocsival a kisvárdai szennyvíztisztító telepre szállít el.
Szennyvízkibocsátás felszíni víztestbe, csatornába nem történik. Az alállomás területén keletkező
tiszta csapadékvizek az állomás körül kialakítandó övárokrendszerbe kerülnek, ahol elszikkadnak.
A transzformátorok környezetében keletkező esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek zárt
csatornán keresztül, olajleválasztó medencékben való tisztítást követően kerülnek a terület körüli
szikkasztó övárokrendszerbe.
A közvetett hatások kialakulásának módja hasonló az építésnél leírtakhoz és a havária események
témakörébe tartozik.
A fentieknek megfelelően az üzemelési fázisra vonatkozóan hatásterület nem határozható meg.

3.3.4. A felhagyás hatásai a felszíni vizekre

Az alállomás bontási, illetve leszerelési munkái a telepítéshez hasonlóak, ezért hatásuk is ennek
megfelelően jellemezhető, időtartamuk azonban várhatóan rövidebb.

3.4. Földtani közegre és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások

3.4.1. A jelenlegi állapot bemutatása

3.4.1.1. A vizsgált terület geológiai, hidrológiai és talajviszonyai

Morfológia és földtani viszonyok
A vizsgált terület az Alföld nagytáj, Nyírség középtáj, Északkelet-Nyírség kistájhoz tartozik. A
kistáj 99 és 171 m közötti tengerszint feletti magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-
síkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt, az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D-i és az ÉK-i
rész, ahol 3–5, illetve 2–4% közötti értékek a jellemzőek.
A felszín É-i és középső része az alacsony hullámos síksági, D-i része a közepes magasságú tagolt
síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív relief értékek a kistáj
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ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és parabola
garmadabucka, maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15–20 m-t is
eléri. A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi.
Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-jura
képződmények a jellemzőek, ezekre települt a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni sorozat. A
Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszemű
szélhordta homok átlagosan 8–10 m vastagságban fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett,
s a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A kistáj Ny-i részén nagyobb
összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu található, hozzájuk nagyobb mennyiségű
tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen
lösziszap, a „nyíri völgyekben”, illetve a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.
A terület morfológiáját tekintve Szabolcsbáka és környéke sík felületű, kis szintkülönbségekkel. A
vizsgált területen a tengerszint feletti magasság 110–114 mBf közötti.

Hidrológiai viszonyok
A kijtájat K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-főcsatorna
felé folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km2).
Száraz, mérsékelten vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra
általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig találunk bennük.
Vízminőségük – ha van vizük – III. osztályú. Az időszakosan előforduló csapadékos évek fölös
vizét több száz km-es csatornahálózat vezeti le, részben a Tiszához, részben a Krasznához és a
Lónyai-főcsatornához.
Az állóvizek is mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. Négy kis természetes tava az
5 ha-t sem éri el. Két tározója – a rohodi és a vajai – együtt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.
A talajvíz mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2–4 m között van. Kémiai
jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Nyírmada és Pusztadobos között, továbbá
Tiszabezdéd környékén nátriumos is. Keménysége átlagosan 15–25 nk° között van. Szulfáttartalma
csak Kisvárdától É-ra és Petneháza környékén haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége alatta van a 100 m-nek, az
átlagos vízhozamok meghaladják a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmú vizet adó kút. Gemzsének
52°C-os, Kisvárdának 53°C-os, Nyírbátornak 52°C-os vizet adó mélyfúrása van.

Talajrétegződés, talajállapot
Az elvégzett talajfeltárás során 2017. február és március hónapokban 11 db kisgépi talajfúrás
készült (10 db 5,0 m, 1 db 6,0 m talpmélységű). A feltárások során a talajban gázok előfordulását
nem tapasztalták, szabálytalan képződményeket (pl. üregek) nem találtak, azokra utaló nyom a
vizsgált területen nem volt észlelhető.
A talajfeltárások alapján a talajrétegződés meglehetősen homogénnek minősíthető: gyakorlatilag a
fúrások teljes mélységében – genetikájuk alapján azonosnak tekinthető – homokos iszap/iszapos
homok rétegeket tártak fel. Ez alól három fúrás képez kivételt amelyekben 0,8–1,7 m vastagságú
sovány agyag rétegeket tártak fel. A fúrások alapján az altalaj felépítésében az alábbi főbb
rétegcsoportok vesznek részt:

· Közepes plaszticitású talajok: A feltárások alapján három fúrásban megjelenő, 0,8–1,7 m
vastagságú sovány agyag rétegek. Színük (sötét)barna, konzisztenciájukat tekintve kemény
állapotúak. Természetes víztartalmuk w=16–18%, plasztikus indexük 15–16%.

· Kis plaszticitású (homokos iszap). Színük jellemzően szürkésbarna, barna. A homokos
iszap talajok konzisztenciájukat tekintve merev/kemény állapotúak, természetes
víztartalmuk w=4–21%, plasztikus indexük 10–15%.
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· Szemcsés talaj (iszapos homok): Színük jellemzően szürkésbarna, barna. Az iszapos
homok talajok agyag-iszap tartalma 10–33%, homok tartalma 67–90%, kavicstartalma
0–1% között változik.

A homokos iszap és iszapos homok talajok löszös eredetűek, meszesek. A feltárásokban
szerkezetességre, löszbabákra utaló nyomokat nem észleltek, feltehetően áthalmozódott,
futóhomokkal keveredett rétegekről lehet szó. Emiatt klasszikus roskadási tulajdonságaik vélhetően
nincsenek, illetve a szerkezetes löszhöz képest jelentéktelenek.

Környezeti alapállapot felmérés
A vizsgált terület környezeti alapállapotának felmérése céljából a 6F, 9F és 10F jelű fúrásokból
talajmintavételre3 kerül sor, közvetlenül a felszín alól (0,5 m-ből), valamint nagyobb mélységből
(2,0  m-ből).  A  fúrások  helyét  a 3.4.1.1-2. ábra mutatja. A vizsgált komponens az összes alifás
szénhidrogén (TPH) volt. Talajvíz-mintavételre nem került sor, mivel a talajvíz a felszín alatti
5,0 m-es mélységig nem jelent meg, így kijelenthető, hogy egy esetleges felszíni szennyeződés már
nincs hatással a talajvízre. A vizsgálati eredményeket a 3.4.1.1-1. táblázat foglalja össze.

3.4.1.1-2. ábra: Talajminta-vételi helyek a vizsgált területen

3  A talajminta-vételt, valamint a kémiai laboratóriumi vizsgálatokat a NAT által NAT-1-1398/2015. számon akkreditált
Wessling Hungary Kft. (Budapest, 15. Fóti út 56.) végezte el.

9F jelű fúrás

10F jelű fúrás

6F jelű fúrás
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3.4.1.1-1. táblázat: Talajminták TPH tartalma

Fúrás
száma

Mélység
[m]

Magasság
[mBf] EOV Y EOV X Minta jele

Összes alifás
szénhidrogén

(TPH) [mg/kg]

6F 5,0 113,9 882172 315899
6F/0,5m <50
6F/2,0m <50

9F 5,0 113,2 882162 316176
9F/0,5m <50
9F/2,0m <50

10F 5,0 113,7 882204 316093
10F/0,5m <50
10F/2,0m <50

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen nem található szénhidrogén
szennyeződés, valamennyi minta összes alifás szénhidrogén (TPH) tartalma a kimutathatósági határ
alatti.

3.4.1.2. A vizsgált terület felszín alatti víz viszonyai

Talajvíz
A feltárás során (2017. február–március) egyik fúrásban sem jelentkezett talajvíz. A feltárások
közepes vizes időszakban készültek. Magyarország talajvíz térképe4 alapján, Szabolcsbáka területén
a talajvíz maximális mélysége a felszín alatt 8 m-nél nagyobb mélységben található (3.4.1.1-1.
ábra).

3.4.1.1-1. ábra: Maximális talajvízszint a térségben

Az elkészült fúrások, valamint irodalmi adatok alapján a vizsgált területen a talajvíz a tervezés
szempontjából irreleváns mélységben helyezkedik el. A becsült max. és mértékadó talajvíz
5 méternél mélyebb szinten adható meg.

Szennyeződésre érzékeny területek, vízbázisok
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint az érzékenység a
felszín alatti víz és a földtani közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve
tűrőképességét jellemző természeti adottság. A Korm. rendelet 2. sz. mellékelte alapján a tervezési
terület a 2. a) érzékeny területek kategóriájába tartozik, ahol a csapadékból származó utánpótlódás
sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet (3.4.1.1-2. ábra).

4 MÁFI térképi adatbázis.
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3.4.1.1-2. ábra: A tervezési terület szennyeződés érzékenységi besorolás a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete alapján

3.4.2. Az építés során végzett tevékenységek hatása

3.4.2.1. A földtani közegre, talajra, termőföldre gyakorolt hatások

A kivitelezés során az érintett területen előreláthatólag csak fizikai hatások várhatók, kémiai
hatásokkal nem kell számolni:

– A területen alkalmazott munkagépek mozgása a felszínközeli talajréteg kismértékű
szerkezeti módosulását (tömörödését) idézheti elő.

– Az alapok, illetve kábelcsatornák építése során a talaj megbontásra kerül, a talaj szerkezete
megváltozik. Az építmények és épületek alapjainak kivitelezésénél, a mélyépítési munkák
során az érintett területrészeken a felső kb. 1,5 vastagságú rétegek eltávolítása várható. Az
eltávolított földanyag tereprendezésre használható fel.

A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken következhetnek be.
A területen kiemelt földtani képződmény vagy érték nem található. Az építési tevékenységhez új
anyagnyerőhely nem szükséges.
Az alállomás földtani közegre és talajra gyakorolt kedvezőtlen hatása elsősorban a
területfoglalásból ered. A közel 15,3 ha nagyságú telepítési terület a tervezett alállomás
létesítésének megkezdéséig mezőgazdasági művelés alatt áll, mely a tervezett beruházás
megvalósulásával más célra kerül hasznosításra. A terület művelésből való kivonására vonatkozó
eljárás folyamatban van.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően a területen lévő
humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv készült, mely szerint a terület
talajtípusa humuszos homok talaj (gyengén fejlett rozsdabarna erdőtalaj). A talaj humuszos
(0–30 cm közötti) szintjéből vett minták alapján elvégzett talajtani laboratóriumi vizsgálatok
eredménye szerint a talajok kémhatása a táj talajainak megfelelően gyengén savanyú, szénsavas
meszet a kilúgzás miatt nem tartalmaznak. A sótartalom a mintában kimutatási határérték alatti, a

Szabolcsbáka
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fizikai féleség homok. A minta humusztartalmának vizsgálata alapján a humusz mennyisége kissé
gyenge, a mért érték 1% alatti.
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
alapján minden esetben mentésre érdemes az a humuszréteg, amelynek mélysége legalább 20 cm, és
amelynek humusztartalma meghaladja az 1,0%-ot, illetve nem rendelkezik olyan talajhibával, ami a
mentett humusz felhasználását alapvetően megakadályozná (szennyező anyagok, szélsőséges
kémhatás, magas vízoldható sótartalom stb.). Amennyiben a feltalaj humusztartalma 0,5 és 1,0%
között van, illetve 20%-nál magasabb mésztartalom, 0,15%-nál nagyobb vízoldható sótartalom
jellemzi, a rendelet alapján feltételesen menthető.
A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a telepítési területen a felső
humuszos talajréteg mentése – a gyenge humuszviszonyok miatt – csak feltételesen indokolt. A
kivitelezés során a feltételesen mentendő talajréteget csak abban az esetben kell külön letermelni, ha
azt a későbbi tereprendezéshez fel kívánják használni.
Az építési tevékenység hatásterületeként a földtani közeg és a talaj szempontjából az építési terület
határolható le, mely hatások átmenetiek (3.4.2.2. fejezet, 3.4.2.2-1. ábra).

3.4.2.2. Felszín alatti vizekre gyakorolt hatások

A tervezett alállomás telepítése közvetlenül nem érinti a felszín alatti vizeket. Az építési munkák
során kockázatot jelentő anyagnak a talajba, talajvízbe történő bevezetésére nem kerül sor, normál
esetben nem következhet be talajszennyezés. Az építés során egy esetleges havária esetén
szennyezőanyag (pl. kenőolaj, üzemanyag a munkagépekből) kerülhet a talajra. Ilyen esetben
azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell megakadályozni a
kiömlött anyag szétterjedését. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel el kell kerülni a talaj
szennyeződését. Erre a tervezés és a kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani.
A létesítéshez járuló szállítás a szállítási útvonalon, baleset esetén közvetve vezethet a felszín alatti
víz szennyezéséhez, amennyiben az elfolyó szennyezőanyag bemosódással a felszín alatti vízbe
kerül. E hatás létrejöttének valószínűsége minimális.
Az építési tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait illetően csak a közvetett hatások
(havária események) területi kiterjedése becsülhető. A hatásterület ennek megfelelően nem terjedhet
túl az építési területen (3.4.2.2-1. ábra).
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3.4.2.2-1. ábra: Az alállomás létesítés talajra és földtani közegre, illetve a felszíni alatti vizekre
gyakorolt hatásainak hatásterülete

3.4.3. Az üzemelés hatásai

3.4.3.1. Talaj és földtani közeg

Az alállomás normál üzemelése során a talajra és a földtani közegre már nem fog hatást gyakorolni.
Az alállomás területén elhelyezésre kerülő transzformátorok és söntfojtók olajat tartalmaznak, ezért
az alapjuk úgy készül, hogy a berendezések alatt zárt olaj- és csapadékvízgyűjtő medence is létesül.
A kármentő medencék kapacitása elegendő a berendezésekből egy esetleges meghibásodás esetén
kikerülő teljes olajmennyiség, illetve oltóvíz befogadására. A kármentőkbe kerülő olaj mobil
szivattyúkkal tartálykocsiba szivattyúzható és elszállítható.
A zárt medencékben összegyűlő, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz zárt csatornán
keresztül olajleválasztó medencékbe, utószűrőaknákba kerül. A megtisztított csapadékvizek végső
befogadója az alállomás körüli övárok, illetve az alállomás kerítésen kívüli területén kialakítható
szikkasztó mező.
Az akkumulátor helyiségben az esetlegesen elcsöpögő szennyvíz az épületen kívül lévő aknában
elhelyezett savas vizet gyűjtő aknába kerül elvezetésre. Az 50 literes saválló ballon rendszeres
ellenőrzés alapján szükség szerinti időközönként kerül kiürítésre. (Normál üzemi körülmények
között várhatóan évente egy alkalommal.)
Talajszennyezést csak havária események (balesetek, tűzesetek) okozhatnak, melyeket a lehető
legrövidebb időn belül el kell hárítani, illetve a szennyeződést meg kell szüntetni. E hatások területi
kiterjedése így nem terjedhet túl az alállomás területén (3.4.2.2. fejezet, 3.4.2.2-1. ábra).
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3.4.3.2. Felszín alatti vizek

Mivel a tervezési terület közelében a vezetékes ivóvíz hálózat nincs kiépítve, az alállomás
üzemelése során felszín alatti vízből történő vízkivétel tervezett.  A tűzoltási feladatok elvégzésére
is alkalmas ivóvíz ellátás céljából fúrt kút létesítése tervezett. Az alállomás ivóvíz igénye
minimális, kb. 500 l/nap, heti egy napon, a kezelés és karbantartás alkalmával. A zárt oltóvíz tároló
medencék (teljes kiépítésben 2×2×100 m3) egyszeri feltöltése szintén a helyi fúrt kútból történik.
Az alállomás működése során felszín alatti vízbe való bevezetés nem történik, a telephelyen
keletkező kommunális szennyvizet zárt szennyvíz tároló medencében gyűjtik, melyet időszakosan
érvényes engedéllyel rendelkező szervezet tartálykocsival a kisvárdai szennyvíztisztító telepre
szállít el. A tisztított olajos csapadékvíz az alállomást körülvevő szikkasztó övárokrendszerbe kerül
elvezetésre, ahol helyben elszikkad, illetve elszivárog. A szennyezőanyagoktól mentes, talajba
szivárgó csapadékvíz hatása a felszín alatti vizekre elhanyagolható.
A talaj és földtani közeg, illetve a felszíni alatti vizek szempontjából hatásterület az alállomás
területére kiterjedően (az övárokrendszert is beleértve) jelölhető ki (3.4.2.2. fejezet, 3.4.2.2-1. ábra).
Az üzemelési fázishoz köthető esetleges havária események is várhatóan ezen a területen belül
maradnak.

3.4.4. A felhagyás hatásai

A felhagyás során a villamos berendezéseket leszerelik, tartószerkezeteiket szétszerelik, a
berendezésalapokat, illetve az épületeket elbontják, az alkatrészeket, a bontási hulladékot a
területről elszállítják, majd a területet helyreállítják. A felhagyás során így gyakorlatilag a földtani
közeg, talaj és felszín alatti vizek szempontjából is az építéshez hasonló hatásokra lehet számítani.

3.5. Hulladékgazdálkodás

3.5.1. Az építési időszakban keletkező hulladékok

Az alállomás létesítése során többféle, változó összetételű (nem veszélyes és veszélyes) hulladék
keletkezésére kell számítani az egyes munkafázisok során. A beruházási terület előkészítése során
sem bontási, sem közműkiváltási tevékenységre nincs szükség a területen, ezért ebben a fázisban
bontási/építési hulladékok keletkezése előre láthatóan nem várható.
Az építési időszakban, az építési-szerelési munkák során keletkező hulladékok nagyobb része
kommunális és a kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék: építési és szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek, kisebbik része újrahasznosítható
másodnyersanyag (pl. fémhulladékok, kábel maradék, acél huzal darab stb.), melyek a vonatkozó
előírások szerint elkülönítetten kezelendők. Az építés során a területen dolgozó (egyidejűleg kb.
50 fő) építőmunkás révén keletkező kommunális hulladékok mobil gyűjtőegységek (hulladékgyűjtő
konténer, WC) használatával kerül összegyűjtésre és elszállításra, így helyi hatással nem jár.
A tapasztalatok alapján az összes hulladékmennyiségnek csak egy töredéke minősül különleges
kezelést igénylő veszélyes hulladéknak (vegyszerek, kenőanyagok, festékhulladékok, szennyezett
csomagolóanyagok). Az építési tevékenység során keletkező hulladékok előre láthatóan a
3.5.1-1. táblázatban felsorolt hulladékcsoportokba lesznek besorolhatók.
Mivel az alállomás építése során alapvetően előregyártott, a helyszínre kész állapotban érkező
berendezéseket, illetve alkatrészeket használnak fel a hulladékok döntő része várhatóan a
berendezések csomagolóanyagaiból keletkezik, az egyéb keletkező hulladékok mennyisége
minimális.



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése
Előzetes vizsgálati dokumentáció

6FX299666/8100/A 78/121 2017.07.24.

3.5.1-1. táblázat: Az építés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről
szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, alcsoportok szerint

Azonosító kód Megnevezés
08 01 Festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék
12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai

felületkezeléséből származó hulladék
15 01 Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési

csomagolási hulladékot)
15 02 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia
17 02 Fa, üveg és műanyag
17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet*),

kövek és kotrási meddő
20 03 Egyéb települési hulladék

* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek kikerülése a területről nem várható.

A hulladékok tárolására a területen átmeneti tárolóterületek kerülnek kijelölésre, melyeken a
hulladékok fajtánként elkülönítve – az újrahasznosíthatóságot is figyelembe véve – kerülnek
gyűjtésre megjelölt konténerekben. A veszélyes hulladékokat ugyancsak fajtánként elkülönítve kell
gyűjteni. Miután ezen hulladékok esetében fennáll a környezetszennyezés veszélye, ezért a
gyűjtőhelyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti munkahelyi gyűjtőhelynek megfelelően kell kialakítani.
A keletkező hulladékok hatásai a hulladéktárolók ideiglenes területhasználatában, a hulladékok
mozgatása, szállítása közben történő kiszóródásában, esetleges elfolyásban jelentkezhetnek a
talajra, földtani közegre, illetve a felszíni vizekre vonatkozóan. A szennyező forrás ezekben az
esetekben jól körülhatárolható, a szennyezés egyszeri. A szennyezés rövid időn belül
megszüntethető és a talajról eltávolítható. Ezen hatások területi kiterjedése nem terjedhet túl a
telepítési terület határain (3.5.1-1. ábra).
A hatások csökkenthetők, illetve elkerülhetők, ha az üzem építése során a keletkező hulladékok
megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról az érvényes jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően
gondoskodnak és betartják a hulladékkezelés szabályait. Ekkor a hatások minimálisak lesznek.
A hulladékok telephelyről való elszállítását, kezelését, illetve ártalmatlanítását jogerős
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet végzi. A keletkezett hulladékok a térséget nem
terhelik, hatásuk az ártalmatlanítás, tárolás helyén jelentkezik.
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3.5.1-1. ábra: Az alállomás építés hatásterülete a hulladékkeletkezés szempontjából

3.5.2. Az üzemelés során keletkező hulladékok

Az alállomás normál üzeme során – a tevékenység jellegéből eredően – hulladék nem keletkezik.
Mivel az alállomás területén állandó személyzet nem tartózkodik, kommunális hulladékok
keletkezése csak az időszakos ellenőrzések, karbantartások idején várható. A javítások (esetleges
alkatrész- és berendezéscserék), illetve karbantartások során hulladékká váló berendezéseket és
anyagdarabokat (kábelek, villamos alkatrészek, törlőrongyok stb.) összegyűjtik, és arra jogosult,
megfelelő hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcéggel elszállíttatják további hasznosításra,
vagy ártalmatlanításra.
A javítási, karbantartási munkálatok során előre láthatóan szintén a 3.5.1. fejezet
3.5.1-1. táblázatában felsorolt, az építési fázisra vonatkozóan is becsült hulladékcsoportokba
sorolható hulladékok keletkezése jelezhető előre.
Mivel a működési fázisban üzemszerűen nem keletkezik hulladék, a javítások és karbantartások
során pedig csak esetlegesen és időszakosan várható – előre nem becsülhető mennyiségű – hulladék
keletkezése, ami a javítások alkalmával elszállításra is kerül, az üzemelési fázisra vonatkozó
hatásterület nem határozható meg.

3.5.3. A felhagyás során keletkező hulladékok

A bontási munkákkal kapcsolatos legfontosabb hatótényező a hulladék keletkezése. A bontások
során keletkező anyagok a következők:

– villamos berendezések, készülékek, kábelek, szerelvények, vas- és acélszerkezetek,
– irányítástechnikai berendezések,
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– alapok, építészeti, szerkezeti anyagok (vasbeton, tégla, bádog, acél, burkolóanyag, üveg).

A bontási anyagok egy része előre láthatóan újra felhasználható lesz másodnyersanyagként (pl.
fémhulladékok, kábelek, egyes villamos alkatrészek, berendezések). Hulladékként a bontási
törmeléket, illetve a bontási munkák során keletkező kommunális hulladékot kell kezelni.
Veszélyes hulladék csak csekély mennyiségben keletkezhet (pl. egyes elektronikai hulladékok).
Az alállomás létesítményeinek bontása során előre láthatóan a 3.5.3-1. táblázatban felsorolt
hulladékcsoportokba sorolható hulladékok keletkezésére kell számítani.

3.5.3-1. táblázat: A felhagyás során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, alcsoportok szerint
Azonosító kód Megnevezés

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia
17 02 Fa, üveg és műanyag
17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 09 Egyéb építési-bontási hulladék
20 03 Egyéb települési hulladék

A felhagyással kapcsolatos munkák befejezése után semmiféle bontási törmelék, hulladék nem
marad a helyszínen.
A keletkező hulladékokat a felhagyás idején érvényes hulladékgazdálkodási jogszabályoknak,
normatíváknak és direktíváknak megfelelően kell eljárni.

3.6. A zaj- és rezgésállapotra gyakorolt hatások

Az alállomás megvalósíthatósági vizsgálatának keretében a Vibrocomp Kft. 2016. júniusában
48/2016 témaszámon zajvédelmi szakvéleményt készített a tervezett alállomás üzemeléséből eredő
zajterhelésre vonatkozóan. Az építési és szállítási tevékenységekből eredően várható zaj- és
rezgésterhelésre vonatkozóan szintén a Vibrocomp Kft. készített elemzést 2017 júniusában. A
terület jelenlegi zajterhelésének és az alállomás építéséhez és üzemeltetéséhez köthető zajterhelés
bemutatására a Vibrocomp Kft. vizsgálati eredményei alapján kerül sor.

3.6.1. A vizsgált terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése

A vizsgált terület Szabolcsbáka külterületén, Szabolcsbáka és Gemzse között helyezkedik el,
mezőgazdasági művelés alatt álló (Má – mezőgazdasági övezeti besorolású) külterületek között.
Az alállomás területéhez legközelebb Gemzse község belterületén helyezkednek el zajtól védendő
épületek, keleti irányban, a területtől kb. 900 m-re, Lf övezeti besorolású falusias lakóterületen
(3.6.1-1. ábra). A Szabolcsbáka belterületén, Lf övezeti besorolású területen lévő épületek szintén
védendők, az első épületek a tervezési területtől nyugati irányban, kb. 1 km-re találhatók.
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3.6.1-1. ábra: Helyszínrajz a zajtól védendő épületek feltüntetésével

A tervezett alállomás
területe

Védendő épületek

Védendő épületek
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3.6.2. Zaj- és rezgésvédelmi követelményértékek

3.6.2.1. Építés

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek a 3.6.2.1-1. táblázat
szerintiek.

3.6.2.1-1. táblázat: Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei

Sor-
szám Zajtól védendő terület

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* [dB(A)],
ha az építési 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

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
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.

A zajvédelmi határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka időtartamának
figyelembevételével történik. A zajterhelési határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A
megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.
Jelen esetben a táblázat „1 évnél több” oszlopok nappali határértékei alkalmazandók, mivel az
építkezés időtartama a tervek szerint 23 hónapig fog eltartani és éjszakai munkavégzés nem lesz.

3.6.2.2. Üzemelés

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési
határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza, melyek a 3.6.2.2-1. táblázat
szerintiek.
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3.6.2.2-1. táblázat: Az üzemelésből származó zaj terhelési határértékei

Sor-
szám Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM

megítélési szintre [dB(A)]
nappal

6-22 óra
éjjel

22-6 óra
1. Üdülőterület, különleges területek közül az

egészség-ügyi területek
45 35

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telep-szerű beépítésű), különleges területek közül
az oktatási létesítmények területe, a temetők és
zöldterület

50 40

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes
terület

55 45

4. Gazdasági terület 60 50

Az  LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére
meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.
A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.

3.6.2.3. Közlekedés

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete
határozza meg, a zajtól védendő terület és útkategória besorolásának függvényében. A rendelet
szerinti határértékeket 3.6.2.3-1. táblázat tartalmazza.

3.6.2.3-1. táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei

Sor-
szám Zajtól védendő terület

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

kiszolgáló úttól,
lakóúttól származó

zajra

az országos közúthálózatba
tartozó mellékutaktól, a
települési önkormányzat

tulajdonában lévő
gyűjtőutaktól és külterületi

közutaktól…származó
zajra**

az országos közúthálózatba
tartozó gyorsforgalmi

utaktól és főutaktól, a tele-
pülési önkormányzat

tulajdonába lévő belterületi
gyorsforgalmi utaktól,
belterületi elsőrendű
főutaktól, belterületi

másodrendű főutaktól,…
származó zajra**

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 területek

50 40 55 45 60 50

2. Lakóterület (kisvárosias, kertváro-
sias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az
oktatási létesítmények területei, és a
temetők, a zöldterület

55 45 60 50 65 55

3. Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), a vegyes terület

60 50 65 55 65 55

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint.
** Részlet.
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A zajterhelési határértékek LAM,kö megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó
jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00–22:00) 16 óra, míg éjjel
(22:00–6:00) 8 óra.

3.6.2.4. Rezgés

A környezetet terhelő rezgések tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete az irányadó,
mely szerinti határértékeket a 3.6.2.4-1. táblázat mutatja.

3.6.2.4-1. táblázat: Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben

Sor-
szám Épület helyiség

Rezgésterhelési határérték*
[mm/s2]

AM A0 Amax

2. Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon,
szálláshely szolgáltató épület, kórház,
szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei

nappal
6-22 óra

10 12 200

éjjel
22-6 óra

5 6 100

* Megjegyzés: Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint.

A megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.

3.6.3. A jelenlegi zajterhelés vizsgálata

A telepítendő alállomás tervezett helyszínén a jelenlegi alapzaj terhelést a Vibrocomp Kft. műszeres
méréssel állapította meg Szabolcsbáka térségében.
Az alállomás tervezési területe Szabolcsbáka település külterületét érinti. A terület jelenlegi
zajhelyzetét a meglévő természeti hangok, a távoli közutak forgalmának zajterhelése határozza
meg.
A tervezett üzemi zajforrások területéhez legközelebb található védendő létesítmények a tervezési
területtől mintegy 1000–3400 m-re helyezkednek el, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EüM együttes
rendelet szerinti besorolásnak megfelelően falusias lakóterületek.
A tervezett alállomás közelében mezőgazdasági területek találhatók. A vizsgálati helyszín úgy
került meghatározásra, hogy az lehetőleg távol essen a környező közlekedési utaktól, amelyek
alapvetően meghatározzák a zajterhelést, de legyen jellemző a tervezési területhez legközelebb eső
zajtól védendő területekre. A háttérterhelés meghatározásának eredménye a következő:

· nappal, LAeq = 29,2 dB < 50 dB (határérték),
· éjjel, LAeq = 27,5 dB < 40 dB (határérték).

A háttérterhelés mérési eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti zajforrás vélelmezett
hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő
zajterhelés (a közúti közlekedési zaj minimumainál mért értékek alapján) több mint 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a területre érvényes határérték.
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3.6.4. Az építés során végzett tevékenységek zaj- és rezgéskibocsátása

Az építés tervezett időtartama kb. 23 hónap, a téli időszakban az építési munkák szünetelnek. Csak
a nappali időszakban terveznek építési tevékenységet folytatni. A zaj- és rezgésvédelmi
szempontból figyelembe veendő munkafolyamatok a következők:

– a terület előkészítés, felvonulás, vízrendezés, megközelítő útszakasz megerősítése,
– építési anyagok beszállítása,
– mélyépítés, alapozás: a telephelyen belüli utak kialakítása, kábelcsatornák, kerítés, kapuk,

tartóoszlopok stb. megépítése,
– épület szerkezetépítés, technológiai szerelés, szakipari munkák,
– üzembe helyezés, próbaüzem.

3.6.4.1. Vizsgálati módszerek

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált terület)
azon része tekinthető közvetlen hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítmény zajterhelést vagy
zajterhelés-változást okoz, közvetett hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítményhez kapcsolódó
járműforgalom járulékos zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz.
A zajvizsgálat a közvetlen, illetve a megközelítő utak melletti hatásterület védendő létesítményeire
készült, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. és 6. § előírásai szerint.
A tervezési terület Szabolcsbáka település közigazgatási határán belül található. Meglévő földút
nyomvonala mentén és Szabolcsbáka–Gemzse településhatár között. A telepítési hely a
településszerkezeti terv szerinti „Má”, építésövezeti jelű mezőgazdasági területen található.
A tervezett alállomás környezetében zajtól védendő terület vagy létesítmény nem található. A
legközelebbi zajtól védendő épületek a tervezési területhez legközelebb mintegy 820 m-re
találhatóak, „Lf” építésövezeti jelű falusias lakóterületen.
A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét alapvetően a 4108. számú összekötő út forgalmának
zajterhelése határozza meg. Zajvédelmi szempontból a terület, a tervezett létesítmény az alábbi
hatásokkal rendelkezik:

– A tervezési területen 750/400 kV-os villamos alállomás létesül, amely üzemelése alig
jelent zajterhelést a közvetlen környezetre (hatásterületre).

– A tervezett létesítmény megvalósítása jelenthet zajterhelést a beruházás építési
hatásterületére (a közvetlen környezetre).

A tervezett létesítmény nem forgalomvonzó hatású.

Közvetlen építési hatásterület
Az alállomás az építési időszakban fog zajterhelést jelenteni, mint környezeti zajforrás. A
hatásterületet jelen vizsgálatban az építkezésre vonatkozóan kerül meghatározásra. Az építkezés
tervezett időtartama 23 hónap. A hatásváltozás alapján rezgésvédelmi hatásterület nem határolható
le.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet az építési munkák zajvédelmi szempontú hatásterületét nem nevesíti, ezért
„hatásterületként” a zajvédelmi határérték teljesülésének határát (nappal 60 dB) határoztuk meg.
A számítások a legnagyobb zajterhelést jelentő építési fázisra vonatkozóan került elvégzésre.
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Az építési hatásterületek távolsága a legzajosabb építési részfázis alapján a falusias lakóterület
irányaiban: 67 m.
A tervezett alállomás építési munkálatok közvetlen zajhatása Szabolcsbáka és Gemzse belterületén
található zajtól védendő részeit érinti a 3.6.4.1-1. táblázat szerint (a településrendezési terv
besorolásának figyelembevételével).

3.6.4.1-1. táblázat: Az építés közvetlen zajhatásával érintett zajtól védendő területek

Érintett zajtól védendő
létesítmények

Terület
építésövezeti
besorolása

Építési zajterhelési
határérték nappal [dB]

Építési
területtől való
távolság [m]

Szabolcsbáka Dózsa
György u. vége Lf 60 820

Szabolcsbáka Dózsa
György u. közepe

Lf 60 1010

Gemzse, Kossuth u. 1. Lf 60 920

Építési szállítás zajvédelmi hatásterülete
Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületére vonatkozóan a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
7. §-ában meghatározottak, valamint az alábbi megállapítások tehetők:
A megközelítő utak mentén építkezéstől származó zajterhelést az anyagszállító gépjárművek
elhaladása fog jelenteni. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztania, hogy a
lehető legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek.
A figyelembe vett szállítási útvonal az M3-as autópálya felől a 41. sz. közút, majd Vásárosnamény
érintésével a 4108. sz. közút Ilk és Gemzse települések érintésével. A létesítési fázisban az építési
anyagok, berendezések helyszínre szállítása miatt napi 4–5 db, max. 15 db nyerges vagy pótkocsis
járműszerelvény (esetenként speciális járműszerelvény) érkezése és elhaladása becsülhető az egyes
munkafázisokhoz igazodó ütemezés szerint. A 3.6.4.1-2. táblázat tartalmazza a közlekedésből
származó jelenlegi zajterhelés összehasonlítását az építés alatti, szállítással megnövekedett
forgalom zajterhelésével.

3.6.4.1-2. táblázat: A közlekedésből származó jelenlegi zajterhelés és az építés alatti forgalom
zajterhelésének összehasonlítása

Érintett zajtól védendő
létesítmények

A közlekedésből
származó jelenlegi

zajterhelés nappal [dB]

A közlekedésből
származó építés alatti

zajterhelés nappal [dB]
Változás [dB]

Gemzse, Kossuth u. 1. 54,8 54,9 +0,1

A forgalomváltozás mértékéből megállapítható, hogy a csekély hozzáadódó többlet forgalom miatt
az építés-szállítási útvonalak mentén a zajterhelés gyakorlatilag nem változik (3.6.4.1-1. ábra).
Mivel az építési szállítás forgalma már a közvetlen szállítási útkapcsolat (4801. sz. ök. út) mentén
sem jelent az út forgalmában kimutatható változást, illetőleg a zajterhelés gyakorlatilag nem
változik a további útszakaszok mentén, amelyek meglévő forgalma jelentékenyebb mértékű, és az
építési szállítás hatása nem kimutatható, a további zajvédelmi vizsgálatoktól eltekintettünk.
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3.6.4.1-1. ábra: A közlekedésből származó zajterhelés az építés alatt



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése
Előzetes vizsgálati dokumentáció

6FX299666/8100/A 88/121 2017.07.24.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előzőekben hivatkozott meghatározása szerint a fenti
megállapítások alapján kijelenthető, hogy az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete a tervezési
terület határain nem terjed túl, mivel a megközelítő utak mentén a szállítási tevékenység nem okoz
3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást.

Előírások
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az építési
kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés LAM megítélési szintjeit a területi funkció és az
építkezés időtartama függvényében.
Az építkezés tervezett időtartama 23 hónap. Az egyes főbb zajkibocsátással járó munkafázisok
időtartama várhatóan 1 hónaptól 1 évig fog terjedni. A tervezési terület közvetlen környezetében
mezőgazdasági területek találhatóak. Falusias lakóterületek több száz méterre találhatók. Zajtól
védendő létesítmények falusias lakóterületen vannak.
Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek az építési fázisokban a
következők:

· falusias lakóterületen: 60/45 dB (nappal/éjjel).
Megítélési idő: legkedvezőtlenebb folyamatos 8 óra nappal, félóra éjjel.
A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, míg az épületek zajtól védendő helyiségeiben érvényes zaj
terhelési határértékeit a rendelet 4. sz. mellékelte tartalmazza.

3.6.4.2. A jelenlegi állapot

A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét alapvetően a 4801. sz. összekötő út forgalmának zajterhelése
határozza meg (3.6.4.2-1. ábra).  A  4801.  sz.  úttól  eredően  a  szállítási  útvonallal  érintett
lakóterületeken nem tapasztalható határérték feletti zajterhelés. A tervezési területhez legközelebbi
védendő területen üzemi eredetű zajterhelés hatása nem jelenik meg, köszönhetően a lehetséges
forrásoktól való kellő távolságnak.
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3.6.4.2-1. ábra: A közlekedésből származó zajterhelés jelenleg
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3.6.4.3. Az építés alatti zajkibocsátás hatásai

Az építési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajterhelést:
· az építési technológia:

– munkagépek,
– rakodási művelet.

· a szállítási forgalom.

A zajterhelés függ:
– a helyszíni viszonyoktól,
– az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítményszintjétől,
– a gépek, berendezések működési területétől, idejétől,
– a technológiai sorrendtől stb.

Az építési munkálatokat jelen esetben mintegy 0,19 km² munkaterületen építési fázisonként
szakaszosan végzik. Egy-egy építési fázisban a teljes területen ugyanazok a gépek végeznek
tevékenységet. Az alállomás telepítése során végzendő főbb munkafázisok a következők:

– a terület előkészítés, felvonulás, vízrendezés, megközelítő útszakasz megerősítése,
– építési anyagok beszállítása,
– mélyépítés, alapozás: a telephelyen belüli utak kialakítása, kábelcsatornák, kerítés, kapuk,

tartóoszlopok stb. megépítése,
– épület szerkezetépítés, technológiai szerelés, szakipari munkák,
– üzembe helyezés, próbaüzem.

Fentiek alapján a zajtól védendő területeken az egy időben jelentős zajterhelést okozó építési
munkafázis a jelenlegi állapot megbontása során történő földmunkavégzés, illetőleg a mélyépítés,
alapozás és az ezt követő szerkezetépítés.
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az építési
kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés LAM megítélési szintjeit a területi funkció és az
építkezés időtartama függvényében. Az építkezés tervezett időtartama 23 hónap. Az egyes főbb,
zajkibocsátással járó munkafázisok időtartama várhatóan 1 hónaptól 1 évig fog terjedni.
A tervezési terület közvetlen környezetében mezőgazdasági területek találhatók. Falusias
lakóterületek több száz méterre találhatók. Zajtól védendő létesítmények falusias lakóterületen
vannak. Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek az építési fázisokban a
következő:

· falusias lakóterületen: 60/45 dB (nappal/éjjel).
Éjjel munkavégzés nem tervezett.
Az alábbiakban a rendelkezésre álló adatok, illetve szakirodalmi adatok (ÖAL irányelvek) és
korábbi mérési tapasztalatok alapján részletesen bemutatásra kerülnek az építés főbb,
zajkibocsátással járó munkafázisainak jellemző zajparaméterei, majd bemutatjuk a védendő
létesítményekre jellemző távolságban a várható építési zajterhelés értékeit.
Az építés során részfázisonként a 3.6.4.3-1. – 3.6.4.3-4. táblázatok szerinti géptípusok
zajparamétereivel számítottuk a védendő épületek előtt várható zajterhelés. A várható zajterhelési
szinteket a 3.6.4.3-5. táblázat mutatja.
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3.6.4.3-1. táblázat: Földmunkák: ΣLAW =106,3 dB

Géptípus Darabszám
[db] Munkaidő [h] LAW [dB]

Homlokrakodó 1 8 99,6
Vashenger 1 8 95,5
Billenős tehergépjármű 1 8 104,8

3.6.4.3-2. táblázat: Alapozás: ΣLAW =106,0 dB

Géptípus Darabszám
[db] Munkaidő [h] LAW [dB]

Betonszivattyú 1 8 104,0
Mixer 1 8 99,0
Autódaru 1 8 98,0

3.6.4.3-3. táblázat: Szerkezetépítés: ΣLAW =106,0 dB

Géptípus Darabszám
[db] Munkaidő [h] LAW [dB]

Betonszivattyú 1 8 104,0
Mixer 1 8 99,0
Autódaru 1 8 98,0

3.6.4.3-4. táblázat: Legjelentősebb zajterhelés: ΣLAW =107,5 dB

Géptípus Darabszám
[db] Munkaidő [h] LAW [dB]

Kanalas markoló 1 8 100,8
Mixer 1 8 99,0
Autódaru 1 8 98,0
Billenős tehergépkocsi 1 8 104,8

3.6.4.3-5. táblázat: Várható zajterhelési szintek

Érintett, zajtól védendő
létesítmények

Távolság
[m]

Építési munkákból
származó zajterhelés

nappal [dB]
Túllépés [dB]

Szabolcsbáka Dózsa György u. vége 820 32,2 0,0
Szabolcsbáka Dózsa György u. közepe 1010 33,8 0,0
Gemzse, Kossuth u. 1. 920 31,9 0,0

Az építési munkákból eredő zajterhelés zajtérképét a 3.6.4.3-1. ábra, az építési munkák zajvédelmi
hatásterületét a 3.6.4.3-2. ábra mutatja.
Fenti eredményekből megállapítható, hogy az építésből eredő zajterhelés – a felvonulási terület
védendő épületektől való távolsága miatt – az összes vizsgált építési fázisban megfelel a
jogszabályban megengedett határértéknek. A várható zajterhelés értékelése alapján zajvédelmi
intézkedések alkalmazása nem indokolt. Az építési munkák zajvédelmi hatásterülete az építési
területre korlátozódik.
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3.6.4.3-1. ábra: Az építési munkákból eredő zajterhelés
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3.6.4.3-2. ábra: Az építési munkák zajvédelmi hatásterülete
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3.6.4.4. Az építés alatti rezgésterhelés

Rezgésvédelmi követelmények
A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza (3.6.2.4. fejezet, 3.6.2.4-1. táblázat). A rezgés súlyozott
egyenértékű gyorsulása nem haladhatja meg nappal az AM = 10 mm/s2, illetve a maximális
Amax = 200 mm/s2 értéket.

Védendő létesítmények
A környezeti rezgésterheléstől védendő létesítmények megegyeznek a zajtól védendő
létesítményekkel.

A jelenlegi rezgésterhelés bemutatása
Rezgésvédelmi szempontból a környező utak menti vizsgált területeken ahol védendő funkciójú
épületek találhatók, az út és az épületek közötti távolság alapján sokéves, hasonló forgalmú és
kialakítású területeken végzett mérési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a meglevő
épületekben a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a határértéket, azaz nappal
AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 illetve a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. A vonatkozó
rezgésterhelési határértékek <5 m távolságon belül teljesülnek.

Az építés alatti rezgésterhelés
A tervezett építés nem jelent jelentős rezgésterhelést a környezetre, mivel a várható földmunkák
elvégzése nem jár számottevő rezgésterheléssel, továbbá a rezgésterhelés szempontjából érzékeny
védendő épületeknél a rezgés csillapodása hatására a jelentős távolságok következtében sem kell
határérték feletti környezeti rezgésterhelésre számítani. Az építési szállítás – tekintettel a szállítás
volumenére – nem jár kimutatható mértékű rezgésterhelés változással.

* * *

Összefoglalóan megállapítható, hogy az építkezésből eredő zajterhelés – a felvonulási terület
védendő épületekhez való távolsága miatt – az összes vizsgált építési fázisban megfelel a
jogszabályban előírt határértéknek.

3.6.5. Az üzemelés zaj- és rezgéskibocsátása

A telepítésre kerülő transzformátoroktól és a söntfojtóktól származó zajteljesítmény meghatározását
a Vibrocomp Kft. az MSZ ISO 8297:2005 sz. „Akusztika. Több zajforrás ipari üzem
hangteljesítményszintjének meghatározása a környezeti hangnyomásszint becslésére. Műszaki
módszer” c. szabvány alapján végezte el a jelenleg Albertirsán üzemelő berendezéseknél.
A telepítésre kerülő zajforrások a következők:

– 1. sz. transzformátor (3 egység),
– 2. sz. transzformátor (3 egység) – az alállomás kiépítésének első ütemében nem kerül

telepítésre, a távlati állapot meghatározása érdekében azonban a vizsgálatban
figyelembevételre került,

– 1. sz. söntfojtó (3 egység: R, S, T fázisok),
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– 2. sz. söntfojtó (3 egység: R, S, T fázisok) ) – az alállomás kiépítésének első ütemében nem
kerül telepítésre, a távlati állapot meghatározása érdekében azonban a vizsgálatban
figyelembevételre került,

– kapcsolódóberendezések

A telephely munkarendje és a berendezések működése folyamatos (napi 24 órás üzem), az
alállomás berendezései távműködtetésűek.
A vizsgálathoz felhasznált, Albertirsán üzemelő berendezésekre vonatkozóan elvégzett emissziós
mérések eredményeit a 3.6.5-1. táblázat tartalmazza.

3.6.5-1. táblázat: Emissziós mérések eredményei
Zajforrás megnevezése A-hangnyomásszint 4 m-re

[dB]
Tonális korrekció

[dB]
2. sz. transzformátor 79,8 6,0
7. sz. söntfojtó R fázis 78,3 0,0
7. sz. söntfojtó S fázis 78,5 0,0
7. sz. söntfojtó T fázis 77,9 0,0
6. sz. söntfojtó R fázis 75,4 0,0
6. sz. söntfojtó S fázis 72,3 0,0
6. sz. söntfojtó T fázis 74,1 0,0

Az alállomás üzemelésére vonatkozó zajszámítást a Vibrocomp Kft. a német SoundPlan 7.4
zajtérképező szoftverrel készítette. A program a magyar előírások szerint számol, a geometriai
adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program a geometriai adatok alapján számítja
ki a várható zajterhelést. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036:
2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe.
A megvalósuló alállomás zajterhelésének számításai folyamán az alábbi működési feltételeket
vették figyelembe:

– mindegyik transzformátor működik (a jelen ütemben létesülő és a távlati kiépítés is),
– mindegyik söntfojtó működik (a jelen ütemben létesülő és a távlati kiépítés is).

A söntfojtók és a transzformátorok közé tűzvédelmi okokból 8 m magas kőfalat fognak telepíteni,
amely visszaverő zajárnyékoló falként funkcionál.
A zajtérkép az éjszakai időszakra vonatkozóan készült el, mely a 3.6.5-1. ábrán látható. A térképen
feltüntetésre került a legközelebbi lakóépületek várható zajterhelése is, melyeket a 3.6.5-2. táblázat
foglal össze.

3.6.5-2. táblázat: A vizsgálati pontok számított zajterhelési értékei
Település Immisszió helye Zajterhelés Határérték

LAM nappal
[dB]

LAM éjjel
[dB]

LAM nappal
[dB]

LAM éjjel
[dB]

Szabolcsbáka Dózsa György u. eleje 27,2 27,2

50 40
Szabolcsbáka Dózsa György u. közepe 35,2 35,2
Szabolcsbáka Dózsa György u. vége 37,0 37,0
Gemzse Kossuth u. 1. 34,3 34,3
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Az ábrán és a táblázatban látható, hogy a várható zajterhelés – a jelenleg létesülő és a távlati
bővítésként tervezett berendezések együttes üzemét figyelembe véve – a védendő épületeknél mind
nappal, mind éjszaka a vonatkozó határérték alatt lesz.

A zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált terület)
azon része tekinthető a közvetlen hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítmény zajterhelést vagy
zajterhelés-változást okoz.
A zajvizsgálat a hatásterület védendő létesítményeire készült, a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ainak előírásai
szerint.

Közvetlen hatásterület
Az üzemi zajterhelésre vonatkozóan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírása szerint a zajszámítások eredményei alapján a
3.6.5-1. ábra megfelelő zajgörbéi által lehatárolt hatásterület került megállapításra. A hatásterületet
jelző zajgörbe a zajtól védendő környezetben, lakó területek esetében határérték-10 dB-es isophon,
vagyis 30 dB, míg zajtól nem védendő környezetben az 50 dB-es isophon. Az alállomás közvetlen
hatásterületét a 3.6.5-2. ábra szemlélteti. A hatásterület a következő védendő épületeket érinti:

– Szabolcsbáka, Dózsa György út egyes lakóépületei a Gyulaházi u. kereszteződéstől a déli
belterület határig,

– Gemzse, Kossuth u. egyes lakóépületei a József Attila u. kereszteződéstől az északi
belterület határig,

– Gemzse, József Attila u. néhány lakóépülete.

A közvetlen hatásterületet a rendelet előírásai alapján az éjszakai időtartamra határozták meg, a
zajforrások magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének figyelembe vételével
1,5 m-es magasságra.
Nappal az éjjelinél kisebb hatásterület határolható le (tekintettel a 10 dB-lel szigorúbb éjszakai
határértékre, valamint az éjszakai időszak nappali időszakot kismértékben meghaladó mértékű
emissziójára), ezért ennek bemutatásától a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
alapján eltekintettünk.
Az alállomás üzemszerű működése során környezeti rezgéskibocsátás nem történik. Az ellenőrzési,
javítási, illetve karbantartási tevékenységekből, illetve az ezekhez kapcsolódó minimális szállítási
forgalomból eredő zaj- és rezgéskibocsátás elhanyagolható mértékű.
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3.6.5-1. ábra: A tervezett alállomás üzemelésének zajtérképe (folyamatos üzemmódot feltételezve a nappali és éjszakai zajtérkép megegyezik)
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3.6.5-2. ábra: A tervezett alállomás üzemelésének zajvédelmi szempontú hatásterülete
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3.6.6. A felhagyás hatása a terület zaj- és rezgésállapotára

A bontási/leszerelési munkák zaj- és rezgéskibocsátásának mértékéről általánosságban elmondható,
hogy az hasonló az építési fázis hatásaihoz. Itt is alapvetően kétféle tevékenységből ered a zaj: a
bontási tevékenységből és a bontás során képződő anyagok elszállításából. A bontási munkák és az
anyagszállítások által okozott zajkibocsátás a környezetre terhelő hatással van, de ennek mértéke
elviselhető, nem okoz tartós környezeti változásokat. A felhagyáshoz kapcsolódó munkák
befejezésével az ezzel járó hatások véglegesen megszűnnek.

3.7. Az épített környezetre gyakorolt hatások

3.7.1. A jelenlegi állapot bemutatása

A villamos alállomás létesítésére kijelölt terület Szabolcsbáka község külterületén található, a
tervezett igénybevételt megelőzően – a tervezési terület és a környezetében lévő további területek is
– szántóterületek, amelyeken építmények, épületek nem találhatók. A tervezési területhez
legközelebb eső települési belterület a délkeleti irányban kb. 900 m-re elhelyezkedő Gemzse, illetve
a nyugati irányban kb. 1 km-re található Szabolcsbáka lakóterületei. Ezeken, illetve az egyéb
környező településeken jellemzően falusias jelleggel beépített, családi házas területek találhatók,
mezőgazdasági területekkel körülvéve.

3.7.2. Az építés során várható hatások

A tervezett alállomás a MAVIR ZRt. tulajdonába kerülő területen, jellemzően mezőgazdasági
művelés alatt lévő környezetben, Szabolcsbáka község belterületétől kb. 1 km távolságra fog
megvalósulni.
Az alállomás területén a hagyományos technológiával felépítésre kerülő épületek mellett nagy súlyú
berendezések (pl. transzformátorok) is elhelyezésre kerülnek, továbbá a villamos berendezések,
készülékek tartószerkezetei, illetve egyéb műtárgyak létesülnek. A létesítmények építése nem
igényel speciális építési technológiát, a létesítés az épített környezetre számottevő terhelést
várhatóan nem jelent.
Az alállomás alkatrészeinek közúti szállítása során a szállítást végző járművek által keltett
zajterhelés, rezgés és levegőszennyezés (kipufogó gázok) közvetett hatással lehet a szállítási
útvonal mentén az épített környezetre. Az építési anyagok, berendezések szállítása esetenként
speciális járműveket, illetve túlméretes szerelvényeket is igényelhet, a szállítások túlnyomó része
azonban normál közúti űrszelvényt nem meghaladó tehergépjárművekkel, nyerges vontatókkal
történik. A szállítás útvonala előre láthatóan Vásárosnamény, Ilk és Gemzse települések területét (fő
út) érinti. Az érintett területen időszakos, rövid idejű terhelésekre kell számítani, ami az igénybevett
út forgalmából adódó terheléshez hozzáadódik.

3.7.3. Az üzemelés során várható hatások

A tervezési területre, illetve a környező mezőgazdasági területekre – művi elemek, épített
infrastruktúra hiányában – az alállomás működése nincs hatással. Az alállomás üzemszerű
működése a környező települések épített értékeinek állapotát és azok rendeltetésszerű használatát
nem befolyásolja, arra nincs hatással.
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Mivel az alállomás üzemeltetéséből eredően az épített környezetre vonatkozó hatás előzetesen nem
volt megállapítható, ezért az üzemeltetésre vonatkozó hatásterület nem volt meghatározható.
Hatásterület csak a létesítési fázisra vonatkozóan jelölhető ki, mely a beszállításokra vonatkozóan
megegyezik az építéshez kapcsolódó a szállításokból eredő rezgésterheléssel potenciálisan érintett
területek, illetve az alállomás közvetlen környezetének összességével.

3.7.4. A felhagyás során várható hatások

Az alállomás leszerelése során elvégzett bontás, illetve a berendezések elszállítása a telepítéssel
azonos hatásokkal jár, azaz a levegőszennyezés és a zajterhelés kis mértékű, rövid ideig tartó
növekedésével kell számolni.

3.8. A tájképre, tájhasználatra gyakorolt hatások

3.8.1. A tájvédelem szempontjai

A természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvényben rögzített meghatározás szerint a táj a
földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti
értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol
kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti
elemek. A táj hasznosítása, a természeti értékek felhasználása során – a törvény szerint – meg kell
őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek5 fennmaradásáról.
A törvény értelmében tehát a táj védelme egyrészt a táj szerkezeti és működési sajátosságai és a
tájhasznosítás, tájszerkezet harmóniájának a megóvását, másrészt a vizuális-esztétikai (tájképi)
értékek és az egyedi tájértékek megőrzését jelenti. E fejezetrészben tehát elsősorban a tájesztétikai
vonatkozásokról, és a tervezett tevékenységet környező táj- és területhasználatokhoz való
illeszthetőségéről kell szólni, értékelve ezzel, hogy a térség tájpotenciálja a tervezett fejlesztések
következményeként hogyan változik.
A tájhasználati adottságok és az ebben beálló változások különösebb bevezetést, magyarázatot nem
igényelnek. Ez alatt a vizsgálandó terület jelenlegi területhasználatának bemutatását, és a
tevékenység hatására e területhasználatokban várható változásokat, és ezek hatását a tájszerkezetre
kell leírni. A tájesztétika, a tájképvédelem érvényesíteni kívánt szempontjai azonban némi
magyarázatra szorulnak.
A tájkép meghatározásánál, értelmezésénél egy korábbi szabvány (MSZ-13-195-1990 sz. szabvány
„Általános tájvédelem – fogalom-meghatározások”) definíciója segíthet, mely szerint:

– a tájkép a látóhatár kiterjedéséig vizuálisan érzékelhető élő és élettelen tájalkotó elemek
formákkal és színekkel jellemezhető együttese,

– a tájesztétika a tájképben érvényesülő természeti és társadalmi szép értelmezésével és
értékelésével foglalkozó tudomány.

A meghatározásból látható, hogy az esztétikai érték felismerése és értékelése dominánsan
szubjektív jelenség, melyet elsősorban az alábbi három tényezőcsoport határoz meg:

5 Az 1996 évi LIII. természetvédelmi törvény meghatározása szerint: egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek
természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége
van.
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– Az egyén (megfigyelő) beállítottsága, ízlése (melyet kora, neme, foglalkozása, az addigi
kulturális és földrajzi, valamint társadalmi-közösségi környezete egyaránt befolyásolhat).

– A megfigyelő és a megfigyelt objektum kontextusa. (Például az, hogy hogyan közelítünk a
látványhoz: légi úton, gépkocsival, kerékpárral, gyalog; a tájkép egészét, vagy csak
részletét látjuk-e be. Az is fontos, hogy a megfigyelő milyen célból, honnan jövet és hová
menet „találkozik” a látvánnyal. Azaz az ízléstől függetlenül befolyásolja az élmény
minőségét az egyén pillanatnyi érdeklődése, a hely ismerete, a szituáció jellege. Például,
hogy a látvány befogadása során a szemlélődés a fő „program” (turizmus), vagy más – pl.
mezőgazdasági – tevékenységet folytat.)

– Végül mindazok a sajátosságok, amelyek az adott tájat, tájképet valójában jellemzik
(domborzat, vízfelületek léte vagy hiánya, természetes és kulturökoszisztémák típusa,
megjelenő művi elemek, rontott területek, tájsebek mennyisége, kiterjedése, jellege stb.).

Természeti környezetünk a maga eredeti, ember által érintetlen formájában eltűnőben van. Ma
Magyarországon (de gyakorlatilag egész Európában) csak az emberi befolyásoltság valamilyen
fokát mutató tájakkal, tájszerkezettel (így tájképpel) találkozhatunk. A mai tájkép alapvető
meghatározója egyértelműen az ember, az ember által átalakított tájszerkezet. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a tájképben a területhasznosítás döntő tényezővé vált. A hasznosítással kapcsolatos
kedvező vagy kedvezőtlen értékítéletben pedig – a képi megjelenés mellett – a táji adottság és a
hasznosítás harmóniája is meghatározó. Ez pedig nagyban függ attól is, hogy a jelenlevő
hasznosítások mennyire esnek egybe az ott élő lakosság rövid és hosszabb távon jelentkező
igényeivel, a fenntartható fejlődés feltételeivel.
A táj (a tájkép, a tájszerkezet) összefoglaló jellemzéséhez annak biológiai aktivitása mellett az
eredetiséget, a sokoldalúságot és az egészségességet6 szoktuk értékelni. E tényezőket elsősorban a
növényállományok és a szegélyek léte vagy hiánya, mennyisége és milyensége (minősége)
határozza meg:

– Adott tájat annál eredetibbnek tekintünk, minél kevésbé láthatók az antropogén átalakítás
jelei, azaz a művi, épített elemek alacsony számban vannak jelen, a tájképben a
természetes elemek látványa dominál. Az eredetiség értékelésekor a vonalas
létesítményekkel való szabdaltság mértékét is érdemes figyelembe venni.

– Adott táj annál sokoldalúbb, minél többféle természetes vagy természetszerű tájelem
jelenik meg benne. A sokoldalúságot elsősorban a domborzati viszonyok, és a növényzet
határozza meg. Ezért az egyes művelési ágak találkozási vonalainak (szegélyeinek)
hosszával és típusával jellemezhetjük leginkább. Kedvezőbbnek tekinthető a táj e
szempontból, ha térbeli szegélyek (pl. erdő, rét, település, mezőgazdasági terület) vannak
többségben.

– Adott tájat akkor nevezhetünk egészségesnek, ha egyrészt a megjelenő növényállomány
természeteshez közeli, egészséges, életképes, nem beteg, nem gyomosodó. Másrészt a
tájképben devasztált, rontott felületek, tájsebek nincsenek jelen.

3.8.2. A táji hatásterület és jelenlegi jellemzői

Tájvédelmi szempontból a vizsgálandó területet, azaz táji hatásterületet két szempont szerint kell
meg határozni, tájszerkezeti és tájképi szempontból. Tájszerkezeti szempontból az alállomás
területe, valamint környezetében azon részterületek nevezhetők hatásterületnek, ahol a gazdálkodás
körülményei megváltoznak. (Pl. a tábla megközelítése nehezül, vagy egy keskeny táblán már nem

6  Csemez Attila – Balogh Ákos: Tájvédelem a környezeti hatásvizsgálatokban (OKTH megbízásából készült 1986-ban)
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termeszthető ugyanazon fajta, vagy más technológiát kell alkalmazni.) A tájszerkezeti szempontú
hatásterületet a 3.8.2-1. ábra mutatja.

3.8.2-1. ábra: A tájszerkezeti (és tájképi) szempontú hatásterület

Tájképi szempontból hatásterületnek az a terület jelölhető ki, ahonnan az állomás majd látható lesz.
Ez jórészt megegyezik az előbb leírtakkal, hiszen az alállomást minden oldalról keskeny erdősávok
veszik körbe, melyek a vegetációs időszakban szinte teljesen, és azon kívül is jelentős mértékben
akadályozzák a rálátást.

3.8.2.1. A befogadó tágabb térség táji jellemzői

A vizsgált alállomás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Szabolcsbáka külterületén tervezett. Az
érintett terület természetföldrajzi meghatározás szerint az Alföld nagytájban, a Nyírség középtájon
belül az Északkelet-Nyírség kistájban helyezkedik el. A kistáj általános földrajzi jellemzőit
„Magyarország kistájainak katasztere” (szerk.: Dövényi Z., 2010. Budapest) alapján mutatjuk be
táblázatos formában (3.8.2.1-1. táblázat).

3.8.2.1-1. táblázat: Az Északkelet-Nyírség legfontosabb földrajzi jellemzői
Terület megoszlás % Hektár
Belterület 7,2 6870,8
Szántó 57,2 54329,6
Kert 8,1 7689,1
Szőlő 0,0 0,0
Rét, legelő 6,1 5753,0
Erdő 20,4 19322,1
Vízfelszín 1,0 994,6

Tervezett alállomás

Tájszerkezeti (és tájképi)
hatásterület határa
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZŐK
Domborzati viszonyok

Tszf-i magasság (m) 99,9-173
Típus szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság
Átlagos relief (m/km2) nagyobb az ÉNy-i és D-i részeken, ahol 10 felett
Átlagos lejtésszög 3% alatti (D-i részeken 3-4, ÉNy-i részeken 2-4 között)

Földtani és talajtani adottságok
Felszín alatti rétegek az alaphegység anyaga szenon-paleogén flis, erre települt középső-miocén vulkáni

sorozat
Felszíni rétegek Nyírség legidősebb felszíne, gyengén koptatott finomszemű szélhordta homok

fedi, Ny-on öntésképződmény és kotu
Talajok főbb típusai kovárványos barna erdőtalajok (49%), futóhomokok (20%), barnaföldek (10%),

réti talajok (9%)
Termékenységük változó a kedvezőtől (erdőtalaj) az igen gyengéig (öntéstalaj)

Fontosabb éghajlati jellemzők
Általános jellemzés mérsékelten meleg és mérsékelten hűvös öv határán
Évi napfénytartam (óra) É: 1800; D: 1850-1900 óra
Évi középhőmérséklet (Co) 9,5-9,7 (vegetációs időszak 16,6-16,9)
Évi átl. csapadék (mm) 600-620 mm, É-on ezt meghaladja, D-en nem éri el
Hótakarós napok D: 40, É: 45-48
Ariditási index É: 1,05-1,1; D:1,2
Uralkodó szélirány É, DNy, DK
Átlagos szélsebesség (m/s) 2,5-3 m/s között

Vízrajzi jellemzők
Vízrajzi jellemző száraz, mérsékelten vízhiányos
Vízfolyások K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, ÉNy-on a Lónyai-

főcsatorna felé folyik, egyetlen állandó jellegű vize a III. sz. főfolyás
Tavak-tározók 4 kis természetes tó (kevesebb, mint 5 ha), 2 tározó (127 ha)
Talajvíz mélysége É-on 6 m feletti, D-en és K-en 2-4 m. Kémiai jellege főleg kalcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos, de helyen-ként nátriumos
keménysége ált. 15-25 nk0, szulfáttart. csak néhol haladja meg a 60 mg/l-t.

Ivóvíz-, csatornahálózat 2008-ban a települések felében nem volt közüzemi csatorna-hálózat, kapcsolt
lakások aránya 50% körül.

Növényzet
Flórajárás Nyírségense
Főbb potenciális társulásai Potenciális erdőterület, de a természetesebb élőhelyek csak mozaikosan jelennek

meg az agrártájban. A természetszerű erdők aránya minimális, jellemzők az
ültetvények (akác, nemes nyár, fenyők).

Fajszám / védett faj 600-800/40-60
Özönnövények zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, tájidegen őszirózsa-fajok, amerikai

kőris, kisvirágú nebáncsvirág, amerikai alkörmös, kései meggy, japánkeserűfű-
fajok, akác, aranyvessző-fajok

GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK
Közlekedés

Hálózati helyzet arteriális, több forgalmi tengelyű
Közutak hossza (km) 406 (ebből 116 első- és másodrendű főút)
Közút sűrűség (km/100km2) 43 (főút: 12)

Népesség – településhálózat
Népsűrűség (2001 - fő/km2) 126
Népmozgalom népességmaximum 1980-ban volt, ezt követően alig csökkent a népesség.
Korösszetétel nagyon fiatalos (21,3% gyermekkorúak - 11,7% 65 év felettiek)
Iskolázottság nem kedvező, 2,6% az egyetlen osztályt sem végzettek, 6,2% diplomások aránya
Munkanélküliek aránya (%) 13,6%, a települések között jelentős különbségekkel.
Települési helyzet viszonylag sűrűn betelepült (3,9 település/100km2)
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3.8.2.2. A befogadó térség a megyei rendezési terv szerint

A befogadó térség táji jellemzőit az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer (TeIR) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó térképi adatbázisai alapján mutatjuk
be.
A megyei szerkezeti terv (3.8.2.2-1. ábra) szerint a vizsgált alállomást befogadó térségben a mező-
gazdasági és a vegyes területfelhasználású területek váltakoznak. Köztük kisebb erdőfoltok is
találhatók. Az alállomás maga is részben, az északkeleti felén mezőgazdasági, délnyugati felén
vegyes térségként minősített.

3.8.2.2-1. ábra: A vizsgált területre vonatkozó kivágat a megyei szerkezeti tervből

A vizsgált alállomás környezetében a megyei terv szerint nem találhatók:
– kiváló termőhelyi adottságú szántók illetve erdők övezete;
– országos vagy térségi tájképvédelmi területek övezete;
– kiemelten érzékeny felszín alatti vizek vízminőségi védőövezete;
– ásványi nyersanyag gazdálkodási területe övezete;
– honvédelmi terület övezte;
– rendszeresen belvízjárta terület;
– nagyvízi meder területe;
– földtani veszélyforrás területe;
– vízerózióval veszélyeztetett terület.

A megyei terv tehát nem tartalmaz olyan adottságot, melyre a tervezett fejlesztésnek figyelemmel
kellene lennie.

3.8.2.3. A befogadó település

Szabocsbáka község nevét először 1217-ben említik.  Birtokosa volt  a Bákai,  a Zakai és a Senyey
család is. Régen kisnemesi település volt, mely a XVI. században már két részre, Kis- és
Nagybákára oszlott, 1552-ben 40 dézsmafizető háztartással rendelkezett, lélekszáma kb. 200 fő
lehetett.

Jelmagyarázat:

 Mezőgazdasági térség

 Vegyes térség

 Erdőterület
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A két település 1912-ben egyesült, melynek ekkor 164 háza és 1278 lakója volt. 2015-ben 1162 fő
élt a településen.

3.8.2.4. A tervezési terület környezetének táji jellemzői

A 3.8.1. fejezetben meghatározott táji jellemzők szerint a tervezési terület és annak szűkebb
környezete az alábbiak szerint jellemezhető:

– Az alállomás környékének biológiai aktivitása alacsony-közepes mértékű. Biológiai
aktivitást a keskeny erdősávok a teljes vegetációs időszakban mutatnak, kiterjedésük
azonban – ahogy azt a 3.8.2-1. ábrán látható légifelvétel is mutatja – alacsony. Hasonló
biológiai aktivitást mutatnak a gyümölcsültetvények, azonban ez is csak kis foltban
található meg az alállomás környezetében. A térségben meghatározó mezőgazdasági
művelés, nagytáblás szántó területhasználat, melyek még a vegetációs időszaknál is
szűkebb, néhány hónapos, max. fél éves biológiai aktivitást mutatnak kultúrától függően.
Ugyanakkor alacsony a biológiailag inaktív beépített, burkolt felületek kiterjedése is, ami
valamennyire egyensúlyozza a rövid tenyészidőszak miatti aktivitás csökkenést.

– A területre az emberi munka, azaz az antropogén átalakítás jelei jellemzőek. A
természetes, természetszerű élőhelyek teljesen hiányoznak, a keskeny véderdősávok is
csak alacsony értékű búvóhelyként tudnak funkcionálni a mezőgazdasági tájban. A
tervezési terület környékén művi, épített elemek jelenleg nincsenek. A legközelebbi művi
elemek: a felhasítandó távvezeték, a közlekedési út, távolabb Gemzse és Szabolcsbáka
települések lakóházai. A vonalas infrastruktúra elemekkel való szabdaltság közepes
mértékű (a felhasítandó vezeték és a közút számít ide). A terület eredetiségét alacsonynak
tekinthetjük.

– A vizsgált terület sokoldalúság szempontjából is kedvezőtlen adottságú. Az értéknek
számító elemek mindegyike, azaz a domborzat, a vízfelület és a természetes,
természetszerű vegetáció egyaránt hiányzik. A növénytakarót az erdősávok, a
gyümölcsültetvények és a szántóterületek adják. Ezek közül az első kettő a látványban is
megjelenő térbeli szegélyt képez a szántókkal. Ezek a tervezett alállomást a közútról a
látványképből kitakarják.

– A terület egészségesség szempontjából is közepes állapotú. A jelentős átalakítottság
rányomja a táj képre jellegét, annak ellenére, hogy a képben rontott felület, tájseb nem
jelenik meg.

3.8.3. A tervezett alállomás táji hatásai

A tájat a tervezett tevékenység kapcsán közvetlenül és más környezeti elemeken keresztül, közvetve
is érik hatások. Mivel a táj a környezeti vizsgálatokban a környezet egészét is jelenti,
összefoglalóan elmondható, hogy az összes hatótényező, melyet a munka során az egyes
szakterületi fejezetek feltártak kisebb-nagyobb mértékben a tájat is elérhetik. (Pl. az építésből eredő
porterhelés, mely a növényzeten kirakódik, azok képi megjelenését is rontja, első lépésben a színek
tompulásával, második lépésben az egészségi állapot romlásán keresztül.) Az előzetes vizsgálati
dokumentációban szereplő környezeti hatásokat áttekintve azonban megállapítható, hogy az új
alállomás létesítéséből a környezeti elemeken keresztül közvetve a tájat érő hatások nem
számottevőek, nem okoznak jelentős változást.
E mellett a tájra vonatkozó speciális hatásfolyamatok is becsülendők. Ezek elsősorban az új
alállomás létéből és működéséből adódónak. Táji léptékű változások az építési tevékenység
közvetett hatásaiból nem várhatók.
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A tervezett alállomás eleve egy ember által átalakított, infrastruktúra elemekkel közepesen szabdalt
területen valósul meg, azonban az alállomás ebben a mezőgazdasági tájban mindenképpen idegen
elem, jelentős beépítést, markáns képi elemet jelent elsősorban a szabadtérben létesítendő
nagyméretű villamos berendezések miatt (3.8.3-1. ábra).

3.8.3-1. ábra: Hasonló létesítmény Debrecen Józsánál

Ennek ellenére a képi megjelenés változását nem tartjuk jelentősnek, mivel a tervezett létesítményt
minden oldalról erdősávok veszik körül. Ezek a vegetációs időszakban szinte teljesen, és azon kívül
is jelentős mértékben akadályozzák a rálátást. Tájképi és tájszerkezeti szempontból javasolható a
jelenlegi akácos erdősávok, hosszabb élettartamú, honos fajokkal való kiegészítése.
A táj többi jellemzőjét vizsgálva megállapítható, hogy:

– A tervezett alállomás közel 15 ha kiterjedésével ebben az alacsony beépítésű térségben
jelentősen növeli a beépítettséget. Így a biológiai aktivitás a vizsgált területen
számottevően csökken.

– Az eredetiség a már a beruházást megelőzően is alacsony eredetiségű környezetben tovább
romlik. A mezőgazdasági területen egy ipari jellegű terület alakul ki. Ez ebből a
szempontból is kedvezőtlen.

– A területen található szegélyek mértéke is növekszik. Az állomás határa térbeli szegélyt
képez a mezőgazdasági területen. Az új állomás új funkciót jelent a térségben. A
sokoldalúság a fejlesztés miatt kismértékben romlik.

– Az egészségesség mértéke viszont változatlan.

A táji szempontból várható változások (tájkép változás, biológiai aktivitás csökkenés, eredetiség
romlása) számottevőek, a közérdekűség miatt azonban ezeket el kell fogadni.
Javasolható a már meglévő, a tervezett állomást minden oldalról körülvevő keskeny erdősávokat a
fejlesztés keretében tájba illő fafajokkal (pl. mezei juhar, mezei szíl, hazai nyarak, molyhos tölgy)
és cserjékkel kiegészíteni, az erdősávok szélességét kismértékben megnövelni. Ez tájképi és
tájszerkezeti szempontból is mérsékelné az új telepítés kedvezőtlen táji hatásait.
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3.9. A tervezett tevékenység élővilágra gyakorolt hatásai

3.9.1. A tágabb környék élővilága, védett természeti területek

A tervezett alállomás területe a Kisvárdát Vásárosnaménnyal összekötő 4108. sz. út közelében,
Szabolcsbáka település közigazgatási területén helyezkedik el, a beavatkozás közvetlen
környezetében országosan védett, illetve Natura 2000 terület nem található (3.9.1-1. ábra).
A tervezési területtől keletre kb. 10 km-re kezdődik a Felső-Tisza Natura 2000 természet-megőrzési
terület (HUHN20001), ami egyúttal része a Szatmár-Bereg Natura 2000 madárvédelmi területnek is
(HUNH10001). Nyugati irányba szintén kb. 10 km-re kezdődik a Kisvárdai gyepek (HUHN20113)
elnevezésű Natura 2000 természetmegőrzési terület. A Natura 2000 területek a 3.9.1-1. ábrán lila
színű sraffozással jelöltek.

(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer, geo.kvvm.hu/tir)
3.9.1-1. ábra: Védett természeti területek a telepítési hely környezetében

A tervezett alállomás területén és a tágabb környezetben országosan védett, vagy helyi védelem
alatt álló természeti terület nincs. Az országos ökológiai hálózat elemeit és ex lege védett értékeket
sem érint a beavatkozás. A 3.9.1-2. ábrán a fekete határvonal az országos ökológiai hálózat elemeit
mutatja, amelyet az alállomás sem közvetlenül, sem közvetve nem érint. Ex lege védett terület
legközelebb Anarcstól délre, több kilométerre a tervezési területtől található. Ex lege védettek
hazánkban a földvárak is, ezt az ábrán a sötétbarna háromszög jelzi. Ilyen természetvédelmi érték a
tágabb környéken Gyulaházától délre, a tervezési területtől néhány km távolságra, a 4106. sz. út
mentén található. Tehát ex lege értékeket sem érint a beavatkozás.

A tervezett
alállomás helye
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(Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)
3.9.1-2. ábra: Az ökológiai hálózat elemei és ex lege védett értékek a beruházás környezetében

3.9.2. A beavatkozás által közvetlenül érintett terület élővilága

Az állomás területe a beruházást megelőzően szántóterület, víztest nincs a vizsgált területen. Az
intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló vidéken jellemzően előforduló állatfajok a szokásos,
mindenütt megtalálható fajok: emlősök közül leginkább az őz, a szarvas, a róka, a vaddisznó, a
mezei és üregi nyúl és az egyéb gyakori rágcsálófajok (pl. mezei egér, mezei pocok, mezei
hörcsög.) A területen értékes vegetáció, vagy ritka értékes fajok nem találhatók.
A terület jellegét a 2016 novemberében és 2017 márciusában végzett terepbejáráskor készült
néhány fotóval mutatjuk be. A fényképfelvételek készítésének helyei a 3.9.2-1 ábrán láthatók.

Az alállomás helye

Ökológiai hálózat elemei

Földvár
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3.9.2-1. ábra: A tervezett alállomás környezete

Az alállomás korábbi mezőgazdasági területre, szántóföldre kerül (F1–F4 fotók). Az őszi bejáráskor
a terület még részben kukoricával borított volt.

F1: Az alállomás északkeleti szélén húzódó akácos (2017)

F8

F5-6
F1

F4

Új alállomás

F3

F7

F2
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F2: Az alállomás területe (2017)

F3–F4: Az alállomás területe a háttérben a felhasítandó távvezeték egy oszlopa (2017 / 2016)

A Vásárosnamény – Kisvárda (Gemzse-Szabolcsbáka) közti út mellett és az alállomástól délkeletre
és északnyugatra is keskeny erdősáv határolja el az igénybevett területet és a mezőgazdasági
területeket. Az erdősávok jellemző növénye a fehér akác (Robinia pseudoacacia) (F5–F6 fotók).
Az alállomás környezetében szinte mindenütt nagytáblás szántóföldek találhatók. Keletre egy kis
mozaikban található fiatal gyümölcsös (F7–F8 fotók).
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F5-F6: Az út melletti akácos erdősáv

A szántók között az élővilágot egy apró vizes folt … … és az akác fasorok, erdősávok képviselik

F7: Néhol még a kukoricát nem aratták le az őszi
bejáráskor (2016)

F8: Fiatal gyümölcsös (2016)

3.9.3. Az építés hatásai

Az építési munkák során a következő potenciális hatótényezőkkel lehet számolni:
– területfoglalás,
– a munkagépek mozgásából adódóan kipufogó gázok kismértékű kibocsátása és kismértékű

porterhelés,
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– a felvonulás és a munkagépek zajkibocsátása,
– a munkagépek mozgásából, deponálásból adódó talajtömörödés, a talajmikroflóra és -fauna

sérülése,
– esetleges haváriás eredetű talajszennyezés.

A kibocsátások mértéke várhatóan nem számottevő, a kivitelezés időtartama viszont hosszú, kb.
23 hónap. A zajkibocsátás csak kismértéken tér el a területen egyébként is jellemző mezőgazdasági
kibocsátásoktól, így az itt élő, emberhez szokott faunában csak kismértékű zavarást okoz. A
légszennyezés mértéke is alacsony, a terület domborzati viszonyai lehetővé teszik a gyors légcserét,
a légszennyezésnek nem várhatóak tovagyűrűző következményei az élővilágra nézve. A talajok
igénybevétele természetszerű élőhelyet nem érint, a beavatkozások korábbi mezőgazdasági
területen történnek. A kivitelezés közvetlenül nem érint sem országosan sem helyi szinten védett,
sem Natura 2000 területet.
A beruházás környezete botanikailag nem érzékeny, az alállomás területfoglalása nem okoz
kedvezőtlen változást a terület élővilágában. A beavatkozási terület állatvilága a szántóterületek
szokásos fajainak szolgál élőhelyül. Denevérszállások, illetve arra alkalmas területek – odvas fában
gazdag erdők, barlangok, vagy háborítatlan épületek – nincsenek a tervezési területen és
környezetében. Madarak közül is alapvetően az országszerte előforduló, gyakori fajok jelenlétével
számolhatunk, mint pl. dolmányos varjú, szarka, házi és mezei veréb, mezei pacsirta. Vizes
élőhelyek nincsenek. Az építés a terület vadon élő állatvilágában sem okoz semmilyen kárt.
Az építési fázisban jelentkező hatások nem okoznak kedvezőtlen változást a terület élővilágában.
Élővilág szempontjából az építés hatásterülete azonos a légszennyezőanyag-kibocsátás, illetve az
építési zajterhelés hatásterületével, ezért ezt térképi formában önállóan nem jelenítjük meg.

3.9.4. Az üzemelés hatásai

Az üzemelés során a következő potenciális hatótényezőkkel lehet számolni:
– zajkibocsátás
– elektromos és mágneses erőterek hatásai

A tervezett alállomás üzemi zajkibocsátása nem számottevő, az alállomás környezetében
hatásviselő objektum nincs, a térségben élő állatok a területet el tudják kerülni, illetve a zajhoz
hozzá tudnak szokni. Ez a hatás jelentéktelen. Hasonló mondható el az elektromos és mágneses
erőterek hatásairól is, amelyek mértéke igen csekélynek várható, a telepítési hely közvetlen
környezetére korlátozódik, és egyetlen állatfaj sincsen kitéve tartós expozíciónak, így ez a hatás
sem számottevő.
Az üzemelés során jelentkező hatások nem okoznak kedvezőtlen változást a terület élővilágában.
Hatásterületnek ebből a szempontból az alállomás telepítési helyét minden oldalról körülvevő
keskeny erdősávokig terjedő területet tekintjük (3.9.4-1. ábra), mivel az emberi jelenlét zavaró
hatását az itt élő állatvilág ezen túl várhatóan nem fogja észlelni.
Összességében az élővilág és az ökoszisztémák szempontjából az alállomás létesítésével
kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.
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3.9.4-1. ábra: Hatásterület az élővilág szempontjából

3.10. Az alállomás létesítés hatásai a környező lakosság egészségi állapotára

A villamos energia elosztását lehetővé tévő berendezések (távvezetékek, alállomások,
transzformátorok, kapcsoló berendezések) közelében villamos, mágneses és elektromágneses
erőterek jönnek létre. Az erőtereket erősségük, valamint frekvenciájuk alapján különböztetjük meg.
A közép- és nagyfeszültségű villamos berendezések, vezetékek 50 Hz frekvencián alapvetően
kétfajta erőteret generálnak: elektromos, valamint mágneses erőteret.
Az elektromos, mágneses és elektromágneses terek tekintetében a lakosságra vonatkozó
egészségügyi határértékeket a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses
és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004.
(VII. 26.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mely szerint 50 Hz frekvenciánál:

· Az elektromos térerősség vonatkoztatási határértéke: 5000 V/m.
· A mágneses indukció vonatkoztatási határértéke: 100 µT.

Alállomás területe

Élővilágvédelmi
hatásterület

határa
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A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint az alállomás területét biztonsági övezet veszi körül, melynek
kiterjedése 400 kV-os kapcsoló berendezés körül 10 méter, a 750 kV-os kapcsoló berendezés körül
15 méter. A biztonsági övezetben a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlátozások
érvényesek. A biztonsági övezetben tilos emberi tartózkodás céljára szolgáló létesítmény (pl. lakó-,
üdülő- és melléképületek, műhely, sportpálya, játszótér, tábor, kemping, autóparkoló,
tömegközlekedési jármű, megállóhely stb.), közforgalmú út építése, elhelyezése.
A biztonsági övezeten kívül az elektromos és mágneses erőtér erőssége tervezetten a fenti
határértékek alá csökken. Mivel a berendezésektől távolodva a térerősség jelentősen csökken, a
közel 1 km-re lévő lakott területeken az elektromos és mágneses erőtér egészségügyi hatásokat
várhatóan nem fog okozni.
Az egyéb környezeti hatások tekintetében a környezetben élők egészségi állapotára vonatkozó káros
hatások – a tevékenységekre vonatkozó jogszabályi előírások, határértékek, illetve egyéb
korlátozások betartása mellett – sem a létesítési, sem az üzemeltetési, illetve felhagyási fázisban
nem várható.

3.11. A tervezett tevékenység teljes hatásterülete, a hatásterülettel érintett települések

A tervezett alállomás létesítéséhez és üzemeltetéséhez kötődő környezeti hatások előzetes
vizsgálata alapján lehatárolásra került az egyes hatások területi kiterjedése, melyek a 3.11-1.
táblázatban kerültek összefoglalásra.

3.11-1. táblázat: Az egyes környezeti hatások hatásterületeinek kiterjedése

Környezeti hatás
Hatásterület kiterjedése

Építési fázis Üzemeltetési fázis
Levegőminőségre gyakorolt
hatás

Az építési terület és annak 932 m
sugarú környezete, a szállítási utak
45 m-es (41. út), 14 m-es (4108. út) és
4,5 m-es (telephelyi bekötőút) sávjai, a
41. sz. közút és az M3 autópálya
csomópontjáig

A dízelaggregátor körüli 56 m sugarú
kör

Felszíni vizekre gyakorolt
hatás

Nem értelmezhető Nem értelmezhető

Földtani közegre gyakorolt
hatás

Az építési terület (beleértve a
megközelítő utat is)

Az alállomás területe

Felszín alatti vizekre
gyakorolt hatás

Az építési terület (beleértve a
megközelítő utat is)

Az alállomás területe

Hulladékkeletkezés Az építési terület (beleértve a
megközelítő utat is)

Az alállomás területe

Zaj- és rezgéskibocsátás Az építési terület és annak 67 m sugarú
környezete

Az alállomás területe, és max.
200 m-es környezete DK-i, DNY-i és
ÉNY-i irányban Szabolcsbáka és
Gemzse egyes belterületi részei

Az épített környezetre
gyakorolt hatás

A szállítási útvonal közvetlen
környezete a 41. sz. közút és az M3
autópálya csomópontjáig

Nem értelmezhető

Tájképre, tájhasználatra
gyakorolt hatás

Tájszerkezeti szempontból a telepítési
terület, valamint az azt körülvevő kb.
10–250 m közötti kiterjedésű

Tájszerkezeti és tájhasználati
szempontból a telepítési terület,
valamint az azt körülvevő kb.
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Környezeti hatás
Hatásterület kiterjedése

Építési fázis Üzemeltetési fázis
területsáv: ÉNY és DK felől az
erősávokig, ÉK felől a 4108. sz. útig,
DNY felől kb. 20–100 m közötti
területsáv.

10–250 m közötti kiterjedésű
területsáv: ÉNY és DK felől az
erősávokig, ÉK felől a 4108. sz. útig,
DNY felől kb. 20–100 m közötti
területsáv.

Élővilágra gyakorolt hatás Azonos a levegőminőségre gyakorolt
hatás (és az építési zajterhelés)
hatásterületével.

Az alállomás területét minden
oldalról körülvevő keskeny
erdősávokig terjedő területet.

Az építési, illetve az üzemelési fázisra vonatkozó teljes hatásterület kiterjedését az egyes elemi
hatásterületek fedvénybe helyezésével határoztuk meg. Az építési fázisra vonatkozóan az eredő,
azaz a teljes hatásterület a légszennyező anyag kibocsátások hatásterülete, illetve a közúti
beszállítások hatásainak kiterjedése (kb. 11 km K-i irányban, 9,5 km DK-i irányban) határozza meg.
Az egyes környezeti hatásokra vonatkozó, illetve a teljes hatásterületet az építési fázisra
vonatkozóan – a környező települések közigazgatási határainak feltüntetésével – a 3.11-1. ábra
mutatja. Az építési fázis teljes hatásterületével érintett településeket és azok lakónépességének
számát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2015. évi adatai alapján a 3.11-2. táblázat
tartalmazza.

3.11-2. táblázat: A teljes hatásterülettel érintett települések az építési fázisra vonatkozóan
Település Terület [km2] Lakónépesség száma [fő] Népsűrűség [fő/km2]

Szabolcsbáka 19,84 1 159 58,4
Gyulaháza 22,09 1 894 85,7
Gemzse 13,60 936 68,8
Ilk 14,56 1 226 84,2
Vásárosnamény 65,66 8 766 133,5

Forrás: KSH, 2015.

Az üzemelési fázisra vonatkozóan az alállomás működéséhez köthető környezeti hatások előzetes
vizsgálata alapján az összesített hatásterület kiterjedését a zajkibocsátás, illetve az élővilágra
gyakorolt hatások területi kiterjedése határozza meg. A hatásterület legnagyobb kiterjedése kb.
1,4 km ÉNY-i, illetve DK-i irányban.
Az egyes környezeti elemek szerinti, valamint a teljes hatásterületet az üzemelési időszakban – a
környező települések közigazgatási határainak feltüntetésével – a 3.11-2. ábra mutatja.  Az
üzemelési fázis teljes hatásterületével érintett településeket és azok lakónépességének számát a
KSH 2015. évi adatai alapján a 3.11-3. táblázat tartalmazza.

3.11-3. táblázat: A teljes hatásterülettel érintett települések az üzemelési fázisra vonatkozóan
Település Terület [km2] Lakónépesség száma [fő] Népsűrűség [fő/km2]

Szabolcsbáka 19,84 1 159 58,4
Gemzse 13,60 936 68,8

Forrás: KSH, 2015.
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Megjegyzés: Az egyes települések közigazgatási határait a lila színű folytonos vonalak jelölik.
3.11-1. ábra: A villamos transzformátor alállomás beruházás környezeti elemenkénti és összesített hatásterülete az építési fázisban a

környező települések közigazgatási határainak feltüntetésével

Jelmagyarázat:
--- Légszennyezőanyag-kibocsátás

hatásterület = élővilág hatásterület
--- Földtani közeg = felszín alatti vizek =

hulladékkeletkezés hatásterület
… Zaj- és rezgéskibocsátás hatásterület
---  Épített környezet hatásterület

(szállítási útvonal)
… Tájhasználati hatásterület
–– Összesített hatásterület (építés)

Vásárosnamény

Ilk
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Megjegyzés: A települések közigazgatási határait a piros színű folytonos vonalak jelölik.
3.11-2. ábra: A villamos transzformátor alállomás beruházás környezeti elemenkénti és összesített hatásterülete az üzemelési fázisban

a környező települések közigazgatási határainak feltüntetésével

Szabolcsbáka

Gemzse

Gyulaháza

Jelmagyarázat:
--- Légszennyezőanyag-kibocsátás

hatásterület
--- Földtani közeg = felszín alatti vizek

= hulladékkeletkezés hatásterület
--- Zajkibocsátás hatásterülete
… Tájszerkezeti, tájképi hatásterület
--- Élővilág hatásterület
–– Összesített hatásterület (üzemelés)
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4. Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárások során az előzetes fázisban
értékelni kell, hogy a tervezett tevékenység következtében előreláthatóan országhatáron átterjedő
környezeti hatások lehetősége felléphet-e.
A szennyezőanyagok és más terhelések a hatásokat közvetítő közegekben, alapvetően a levegőben
és a felszíni vizekben nagy távolságokra juthatnak el kiülepedés, kirakódás nélkül. Ez a közegek
(levegő, víz) sajátosságából adódók, melyek pl. a talajjal ellentétben nem képesek a szennyezések
akkumulációjára. A villamos alállomás üzemelésének szennyezőanyag-kibocsátása nincs, így az
országhatáron átterjedő felszíni víz- illetve légszennyező hatással nem kell számolni.
Az előző fejezetekben az egyes környezeti elemekre vonatkozóan lehatárolásra került a tervezett
alállomás környezeti hatásainak területi kiterjedése. Az építési fázisra vonatkozó hatásterület
legnagyobb kiterjedése kb. 11 km keleti-délkeleti irányban (szállítási útvonal). Az üzemelési fázis
esetében pedig 1,4 km ÉNY-i, illetve DK-i irányban.
Az alállomás telephelye az ország északkeleti részén fekszik, a tervezési területhez legközelebb
Ukrajna. Az ukrán határ a tervezési területhez legközelebb északkeleti irányban, légvonalban kb.
18 km-re húzódik. Ez azt jelenti, hogy a telepítési helyet figyelembe véve az alállomás
Magyarországgal szomszédos országra nincs hatással, sem a létesítési fázisban, sem az
üzemszerű működésből eredően országhatáron átterjedő környezeti hatással nem kell
számolni.
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5. Az alállomás építése és működése során lehetséges havária események

Havária eseménnyel építési vagy üzemeltetési balesetek, illetve tűzesetek, meghibásodások
bekövetkezésekor kell számolni. Ilyen esetben személyi sérülések fordulhatnak elő, káros anyag
juthat közvetlenül vagy közvetve a környezetbe. Esetleges havária bekövetkezése esetén elsődleges
szempont, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a veszélyt, és a szennyeződést a
lehető leggyorsabban meg kell szüntetni, a szennyezés továbbterjedését meg kell akadályozni.
A talaj és földtani közeg védelme szempontjából a havária események megelőzése érdekében a
veszélyes anyagokat tartalmazó berendezéseket burkolt, zárt kármentővel kell ellátni. A
transzformátor és söntfojtó alapok zárt olajfogó medencével épülnek, melyek alkalmasak arra, hogy
havária esetén a kifolyó olajat és oltóvizet felfogják.
A felszíni és a felszín alatti vizeket a havária események (a szerkezetek rongálódása, kigyulladása
stb.) közvetlenül nem veszélyezteti. Havária esetén a talajra kerülő veszélyes anyagok (pl.
üzemanyag, kenőanyag) azonban – megfelelő biztonsági intézkedések hiányában – bejuthatnak a
felszín alatti vizekbe. Ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket
eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.
A levegőminőségre gyakorolt hatások szempontjából az alállomás működésével kapcsolatosan
havária eseményre elsősorban az esetleges tűzeseteknél lehet számítani. A tűzesetek valószínűsége
minimális, de amennyiben mégis bekövetkezik, úgy rövid ideig (3–4 óra a tűz eloltásáig) csekély
légszennyezéssel lehet számolni. (Az alállomás saját tűzjelző és -oltórendszerrel /oltóvíz tároló
medencék/ rendelkezik.) A lakott területektől való viszonylag jelentősebb távolságnak (Gemzse kb.
900 m) köszönhetően ez esetben sem várható jelentős hatás a hatásviselőkre.
Az alállomás üzemeltetéséből eredően zaj- és rezgésterheléssel járó havária esemény nem
azonosítható.
Az alállomáson bekövetkező esetleges havária a települések épített környezetére a lakott területek
távolsága miatt nagy valószínűséggel nem lesz hatással.
Egy esetleges havária esemény hatásai az élővilágra minimálisak lesznek, mivel élővilágvédelmi
szempontból érzékeny területek nem találhatók az alállomás tervezett helyszínének környezetében.
Havária esetén a tájképben jelentős változás nem fog bekövetkezni, hiszen egy baleset (pl.
villámcsapás, tűz stb.) után a helyreállítást azonnal megkezdik, így a megsérült berendezéseket a
lehető leghamarabb elszállítják a területről.
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Az alállomás telepítési területének átnézeti helyszínrajza
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3. MELLÉKLET

Az alállomás létesítményeinek elrendezési helyszínrajza
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A levegőminőségre gyakorolt hatások modellvizsgálatának
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(Építési fázis) 1. ábra
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(Építési fázis) 2. ábra
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(Építési fázis) 3. ábra
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(Építési fázis)
4. ábra
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(Építési fázis) 5. ábra
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(Építési fázis) 6. ábra
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(Építési fázis) 7. ábra
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(Dízelaggregátor – üzemelési fázis) 8. ábra
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(Dízelaggregátor – üzemelési fázis) 9. ábra
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(Dízelaggregátor – üzemelési fázis)
10. ábra
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Az építési fázis hatásterületével érintett ingatlanok helyrajzi száma és övezeti besorolása

Helyrajzi szám Övezeti
besorolás

Helyrajzi
szám

Övezeti
besorolás

071/1 Má 038/4 Má
071/2 Má 038/5 Má
071/3 Má 038/6 Má
071/4 Má 038/7 Má
071/5 Má 038/8 Má
071/6 Má 038/9 Má
071/7 Má 038/10 Má
071/10 Má 038/11 Má
071/11 Má 038/12 Má
071/12 Má 038/13 Má
071/15 Má 038/14 Má
071/16 Má 038/15 Má
071/21 Má 038/16 Má
071/22 Má 038/17 Má
071/23 Má 038/18 Má
071/24 Má 038/19 Má
071/25 Má 038/20 Má
071/26 Má 038/21 Má
071/27 Má 038/22 Má
071/28 Má 038/23 Má
071/29 Má 038/24 Má
071/30 Má 038/25 Má
044/10 Má 038/26 Má
044/11 Má 038/27 Má
044/12 Má 055/1 Má
044/16 Má 055/2 Má
044/17 Má 055/3 Má
044/18 Má 055/4 Má
044/19 Má 055/5 Má
044/20 Má 055/6 Má
044/21 Má 055/7 Má
049/2 Má 055/8 Má

055/9 Má
055/10 Má

Má – mezőgazdasági terület
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