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Nyilatkozat 
 
 
Alulírott Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5., Szakértői engedély száma: SZKV/09-
1037) és Maczkó Róbert (4300 Nyírbátor, Eduárd u. 6., Szakértői engedély száma: SZKV/09-01229), 
mint környezetvédelmi szakértő és Piskolczi Miklós (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2., Szakértői 
engedély száma: SZ-057/2011.), mint élővilág-védelmi szakértő, nyilatkozzuk, hogy a 
dokumentációban foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozásából nyert megállapításokért és 
információkért felelősséget vállalnak. 
 
 
Debrecen, 2017. július 
 
 
Neve: Barna Sándor 
környezetvédelmi szakértő 
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 
Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037 

……………………………………. 

 
 
Neve: Piskolczi Miklós 
élővilág-védelmi szakértő 
Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2. 
Szakértői engedély száma: SZ-057/2011. 

……………………………………. 

 
 
Közreműködtek: 
 
Neve: Maczkó Róbert 
környezetvédelmi szakértő 
Szakértői engedély száma: SZKV/09-01229 
 
Neve: Bárdos Evelin 
környezetmérnök 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a dokumentum a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes 
egészében, vagy részleteiben bármilyen felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos. 
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1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
Engedélyes: 
 
Kékcse Község Önkormányzata, 4494 Kékcse, Fő u. 116. 
 
Tervező: 
 
MÉLYGÉPTERV Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent I u. 3. II. em. 10.) 
 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL 

JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A KÖZÉRDEK BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 
 
Előzmények 
 
Kisvárda Önkormányzata a 124/2011.(V.26) ÖKT. határozatában a Kisvárda-Ajak és Kisvárda-
Kékcse közötti komplex hálózati kerékpárút építéséhez pályázat benyújtásáról döntött. Az 
Önkormányzat elhatározta, hogy Kisvárda-Ajak és Kisvárda-Kékcse közötti kerékpárút fejlesztésére 
irányuló pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú pályázati kiírásra az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez. A pályázat keretében a Kisvárda-Ajak 
kerékpárút megvalósításra került. 
Kisvárda Város Önkormányzata élve a további pályázati lehetőségekkel és az állam támogatásával az 
elmúlt években három kerékpárutat épített a városban, melyek Ajak, Anarcs és Fényeslitke 
települések felé vezetnek és elnyerte a „Kerékpárosbarás település” címet 2016.-ban. 
A várhatóan az pályázati ciklusban újabb kerékpárút építésére lesz lehetőség Kisvárda és Kékcse 
település között. A tervezést 2 ütemre bontották. 
A kerékpárút első ütemének (az Aldi Áruház bekötő útjától Kisvárda, Belfő csatorna hídjáig tartó 
szakasza) engedélyes terve jelenleg már engedélyezés alatt van.  
A második ütem a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 - 47+237 km szelvények között 
kerékpárút megépítése. 
 
Előzetes vizsgálat végzésének szükségessége 
 
A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan 
tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú 
mellékletben szerepel. Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 87. 
pontja értelmében: 
 

87. Közutak és közforgalom elől el nem zárt 
magánutak, kerékpárutak (amennyiben 
nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, 
helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút 
és kerékpárút védett területen, Natura 2000 
területen, barlang védőövezetén méretmegkötés 
nélkül 

 
A tervezett beruházás a HUHN20113 azonosítójú (Kisvárdai gyepek) Natura SCI területet érint, ezért 
a tevékenység megkezdése előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása vált szükségessé.  
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Az előzetes vizsgálat kidolgozásának menete 
 
A tanulmány összeállításánál a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében 
megfogalmazott formai és tartalmi előírásokat vettük alapul. A tanulmány első szakasza az 
alapadatokat ismerteti. Ezt követően a hatótényezőket ismertetjük megjelölve azok mértékét és 
tartamát. A hatásfolyamatok és a hatásterületek meghatározását követően vizsgáljuk a jelenlegi 
terheléseket környezeti elemenként, számszerűsítjük a nélküle állapot paramétereit. A környezeti 
hatások fejezetben számításokon, modellezéseken és méréseken keresztül mutatjuk be a vizsgált 
tevékenység környezeti hatásait, a hatások által indukált folyamatokat, megjelölve a kockázati 
tényezőket is. A számítások – melyeket már a hatástávolságok meghatározásánál is használtunk – 
szükség szerint szabványokon, másrészük egyéb tudományos módszereken alapulnak. 
 

3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 
 

3.1. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 
 
A kerékpárút a 381 sz. közúttal párhuzamosan kerül kialakításra.  
 
Kerékpárút érintett szakasza: 0+000 – 3+750 km. 
 
A tervezett külterületi kerékpárút (II. ütem) Kékcse belterületi határától indul és Kisvárda 
külterületén az Aldi Áruház feltáró útjának keresztezése után a 3+750 km szelvényben ér véget.  
 
A burkolatkialakítás 2,60 m szélességben történik, mindkét oldalán 1,0 m széles padkával. A 
nyomvonalon a burkolatszél melletti padka nemesített padkával (M56 mechanikai stabilizáció) kerül 
kialakításra. 
 
Meglévő földútcsatlakozások esetén az útnak nyilvántartott ingatlanokat a közút telekhatáráig 
tervezik burkolattal ellátni. 
 

3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ 

IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS- KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI 

MEGOSZLÁSA 
 
A 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatási időszakban, uniós források felhasználásával 
tervezett. 
A megvalósítás várható üteme: 2017-2020. 
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3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ TERÜLET 

HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN 

RÖGZÍTETT MÓDJA 
 

3.3.1. Általános adatok az elhelyezkedésre vonatkozóan 
 
A beruházást magába foglaló terület kezdő és vég EOV koordinátái a következők: 
 
Kékcse: 0+000 

EOV X: 870535 
EOV Y: 327052 

Kisvárda: 3+750 
EOV X: 874029 
EOV Y: 325464 

 

 
1. ábra A tervezett kerékpárút környezete (Megjegyzés: az ábra méretarányos) 

 
A terület Kékcse településtől K-i, Kisvárdától Ny-i irányban mezőgazdasági övezetben helyezkedik 
el. A kerékpárút a 381 - Sátoraljaújhely-Pácin-Cigánd-Kisvárda másodr. főút 43+340 – 47+237 km 
szelvénye mellett északi irányban és a 4149 - Kisvárda nyugati összekötő út 0+000 – 0+216 km 
szelvénye mellett északi és déli irányban helyezkedik el követve a főút nyomvonalát . 
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A legközelebbi közút 
 
Út: 381 - Sátoraljaújhely-Pácin-Cigánd-Kisvárda másodr. főút 
Szelvényszám: 46 km 49 m 
É.sz.d.: 48.239205 K.h.d.: 22.050446 
É.sz.: 48°14'21.138'' K.h.: 22°3'1.606'' 
EOV: Y: 873035.146 X: 326037.987 
Kezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Üzemmérnökség: Kisvárdai mérnökség 
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Település: Kisvárda 
Útkategória: II. rendű főút 
Útdíj: -  
Átlagos napi forgalom: 5463 
Nehézgépjármű forgalom: 276 
Téli üzemeltetés: őrjáratos 
Szolgáltatási szint: III - Kiép. és útkat. = 4/5/6/7/9 
 

3.3.2. Érintett ingatlanok 
 
A tervezett fejlesztések döntően a Magyar Állam tulajdonában lévő közutat, és a környező 
magántulajdonban lévő meglévő területeket érinti.  
A munkavégzéssel érintett területet a tervezett kerékpárút középvonalától számított 5 m-es zónában 
becsüljük. 
 
A beavatkozásokat magába foglaló területek helyrajzi számai és az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja 
 
Kékcse település külterületén 
 

Helyrajzi szám Művelési ág Jelenlegi használati mód 
Településrendezési tervben foglalt 

használati mód 

02/17 út út közút 

02/18 mocsár út E - gazdasági erdő terület övezete 

02/6 erdő fás terület E - gazdasági erdő terület övezete 

02/4 csatorna vízfolyás V - vízgazdálkodási terület övezete 

09/1 közút út - 

04/11 b rét gyepterület 
Mgy - mezőgazdasági terület - 

zömében gyep övezete 

04/2 erdő fás terület E - gazdasági erdő terület övezete 

07/4 út út - 

08/5 legelő gyepterület 
M - általános mezőgazdasági terület 

övezete 

08/6 út út - 
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Kisvárda település külterületén 
 

Helyrajzi szám Művelési ág Jelenlegi használati mód 
Településrendezési tervben foglalt 

használati mód 

0203/1 csatorna gyepterület T - természetközeli terület 

0205/1 rét erdősáv Ev - erdőterület 

0205/2 b erdő közút Köu - Közutak 

0222 közút gyepterület T - természetközeli terület 

0205/2 b erdő gyepterület T - természetközeli terület 

0205/4 rét gyepterület T - természetközeli terület 

0205/5 c szántó erdő Ev - erdőterület 

0205/6 szántó út - 

0222 c erdő legelő és szántó 
Má - Általános mezőgazdasági 

terület 

0207 út erdő Ev - erdőterület 

0208/3 b nádas tanya T - természetközeli terület 

0222 b erdő szántó T - természetközeli terület 

0220/3 tanya szántó T - természetközeli terület 

0220/4 b szántó út  

0220/5 b szántó szántó T - természetközeli terület 

0219 út szántó T - természetközeli terület 

0217/9 szántó erdő Ev - erdőterület 

0217/3 szántó út - 

0217/2 erdő tanya Lf - Falusias lakóterület 

0196 út fás terület és szántó 
Má - Általános mezőgazdasági 

terület 

0180/3 telephely szántó 
Má - Általános mezőgazdasági 

terület 

0180/4 a szántó legelő 
Má - Általános mezőgazdasági 

terület 

0180/4 b rét erdő Ev - erdőterület 

0180/5 a rét erdő Ev - erdőterület 

0180/5 b erdő út 
Kkm - Különleges területen belüli 

nagykiterjedésű közmű telep 

0180/6 b erdő gyepterület T - természetközeli terület 

0180/2 tv rádió adó erdősáv Ev - erdőterület 

 
Mellékleten csatoljuk a településrendezési tervek érintett térképeit.  
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3.4. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ 

AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 
 
3750 m hosszú kerékpárút 
 
A tervezett burkolat szerkezete: 
 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg  
 15 cm vastag CKt cementstabilizációs alap 
 3,5 cm vastag AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőrétegként 
 2,5 cm vastag AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopórétegként 
 
Kerékpárút kezdő és végpontja: 
Kékcse: 0+000 

EOV X: 870535 
EOV Y: 327052 

Kisvárda: 3+750 
EOV X: 874029 
EOV Y: 325464 

 
A kerékpárút a 0+126,6 km szelvényében keresztezi a Kékcsei-tápcsatornát, az 1+183,5 km 
szelvényében pedig a Kerülőházi-csatornát. 
 
0+126,6 (43+462) Kékcsei-tápcsatorna 
keresztezésnél beépítésre kerülő műtárgy: 
 
3,03 x 4,65 m MultiPlate VN 10 békaszáj 
profil 
Hossz: 14,76 m 
A műtárgy előtt és után 5-5 m árokburkolás, 
valamint kétoldali töltésmagasítás történik. 
 
Központi EOV koordinátái: 

EOV X: 870648 
EOV Y: 327010 

  
 
1+183,5 (44+516) Kerülőházi-csatorna 
keresztezésnél beépítésre kerülő műtárgy: 
 
2 x 1,5 x 1,5 m iker keretelem 
Hossz: 12 m 
Támfal: 10,5 m 
A műtárgy előtt és után 5-5 m árokburkolás, 
valamint kétoldali töltésmagasítás történik. 
 
Központi EOV koordinátái: 

EOV X: 871599 
EOV Y: 326562 
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44+511 – 44+523 szelvények között 
kétoldali acél vezetőkorlát 
1,5 m magas 
1”-os kétsoros 
Hossz: 48 m 
Padka 1,0 m széles 

 
Útkeresztezések az alábbi szelvényekben: 

- 0+036,5 km 

- 0+386,4 km 

- 0+773,5 km 

- 0+741,5 km 

- 1+175,2 km 

- 1+190,5 km 

- 1+626,5 km 

- 2+161,3 km 

- 2+613,5 km 

- 2+939,7 km 

- 3+121,1 km 
 

3.5. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, VAGY AHOL NEM ÉRTELMEZHETŐ, A TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, IDEÉRTVE AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB 

MUTATÓINAK MEGADÁSÁT 
 

3.5.1. Általános munkafolyamatok 
 
A tervezett fejlesztés többségében a hagyományos útépítési munkák közé sorolható. Az építés 
sorrendje általánosságban az alábbiak szerint alakul: 
 

1. A munkaterületen található fák, cserjék irtásával kezdődik az építkezés. A tuskókat is 
maradéktalanul el kell távolítani, és azokat – a kitermelést követően – az arra kijelölt területen 
el kell temetni. A kivitelezőnek - tekintettel a NATURA2000-es besorolású természeti 
szempontból értékes területekre - különösen ügyelni kell arra, hogy a beavatkozási sávon kívül 
eső területeken lévő növényzetet ne érje károsodás.  
Beavatkozási sáv: a kerékpárút középvonalától 5 m. 

2. Az útépítéssel érintett területről a humuszt 40 cm vastagságban, a csatlakozó vízszintes 
felületekről a talajtani szakvéleményben előírt vastagságban, a fás növényzet eltávolítását 
követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén - az újrahasznosításig az MSZ 
21476 sz. szabvány előírásait figyelembe véve – deponálni kell. 

3. A humuszletermelés után az útalap (tükör) helyének kialakítása szükséges. A földkitermelés a 
tervezett mélységben 5,0 m talpszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással történik. A kitermelt 
földanyag minőségétől függően beépíthető. A beépítésig a földanyagot a munkaterület szélén 
deponálni kell. A tükörszintet tömöríteni kell, majd a fagyvédő homokos kavics talajjavító 
réteg és a CKt cementstabilizációs alap réteg megépítése következik.  

4. Az útalap megépítését követően történik a kötő és a kopó aszfaltréteg kialakítása  

5. Az előírt úttest megépítése után kerülhet sor a patka megépítésére és a csapadékvíz-elvezető 
rendszer profilozására az előzőekkel azonos technológiával.  

6. A felületek finom-rendezését követően végezhető el a humuszterítés és a töltéskoronán a 2,60 
m szélességű pályaszerkezet, valamint a kétoldali padka kialakítása.  

7. A kerékpárút fejlesztés az út-tartozékok elhelyezésével fejeződik be. 
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8. A kerékpárút fejlesztéssel érintett műtárgyakkal (híd és áteresz) kapcsolatos beavatkozások 
kivitelezése: 

a. A műtárgyépítéssel érintett terület felületéről is a humuszt az esetlegesen ott lévő fás 
növényzet eltávolítását követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén - 
az újrahasznosításig - deponálni kell. A letermelendő humuszréteg vastagsága 20-30 
cm.  

b. Munkagödör kialakítása. 
c. Alapozási síkok kialakítása a munkatér biztosításával, párhuzamosan a víztelenítés 

megkezdésével. 
d. Zsaluzás. 
e. Vasszerelés.  
f. Betonozás.  
g. Munkagödör visszatöltése terepszintig. 
h. Táblák és gépészeti berendezéseik elhelyezése. 
i. Egyéb szerelvények (korlát, lépcsők, stb.) megépítése. 
j. Egyéb létesítmények megépítése: mederburkolatok, mechanikai stabilizáció 

véglegesítése. 
 
Mind új létesítmény kialakításánál, mind meglévő megerősítésénél környezeti szempontból 
meghatározó munkafolyamat a felhasználandó útalap (föld) helyszínre szállítása.  
A föld ezután teregetésre, tömörítésre kerül, a depónia profilját gréder segítségével alakítják ki. A 
rézsűk kialakítását gumikerekes kotró végzi. A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb 
munkagépek a következők: 
 

3.5.2. Építési fázisok 
 

3.5.2.1. 1. munkafázis - felület előkészítés, aszfaltterítés és tömörítés, útpadka 
kialakítása és csapadékvíz-elvezető rendszer profilozása 

 
Az építés sorrendje általánosságban, a főbb munkanemek szerint az alábbiak szerint alakul:  
 

1. Útpadka készítése 
o keresztprofil kialakítása  
o A használt homokos kavicsot 20 cm vastagságban terítik, majd nehéz acél és 

gumihengerrel tömörítik, és közben vízzel locsolják, tetejére 15 cm CKt 
cementstabilizációs alap kerül. 

o profil kiigazítás 
2. Felület-előkészítési munkák. 
3. A fogadó felület tisztítása. 
4. Ragasztóanyag kipermetezése (bitumenpermetező gépkocsikkal). 
5. Az aszfaltkeverék szállítása. 
6. A finiserbe való ürítés. 
7. Az aszfalt terítése (3,5 cm AC11 és 2,5 cm AC 8). 
8. Az aszfaltréteg tömörítése. 
9. Útpadka helyreállítás. 
10. Meglévő árkok kerékpárút menti részének profilozása. 

 
Egy helyszínen egyszerre 2-3 munkagép együttes munkavégzésével kell számolni. Egy brigád 
megfelelő munkaszervezés (organizáció) esetén akár száz méter szilárd burkolat építésére képes 
naponta. A gépkezelők és gépek a munkafolyamatban gépláncban dolgoznak.  
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A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők: 
 
Munkagépek és üzemidők: 

- földgyalu (1 db)   3 h 

- forgó kotró (2 db)   4 h 

- finisher (1 db)    6 h 

- gumis vibro henger (1 db)  4 h 

- fém vibro henger (1 db)  4 h 

- teherautó (2 db)   1 h 
 

3.5.2.2. 2. munkafázis - műtárgyak kialakítása  
 
A munkafolyamat fő lépései a tereprendezés, a műtárgy építés, a föld visszatöltése, tömörítése és 
burkolat építés. A munkafolyamatok a felsorolt rendben követik egymást.  
A műtárgy építési/rekonstrukciós munkafolyamatok nagy része élő munkát igényel, kézi szerszámok 
igénybevételével, de többnyire néhány munkagép is közreműködik az építésben. Az egyes 
munkafolyamatban többnyire egyszerre csak egy-egy munkagép, illetve szállító teherjármű vesz részt.  
 
A munkagépek mellett alkalmazott legfontosabb kézi szerszámok és egyéb munkaeszközök: 
betonkeverő, áramfejlesztő, kompresszor. 
 
Jellemzően a műtárgyépítést végző brigádok is 6-8 dolgozóból (1 fő gépkezelő, 1 sofőr, 2-3 
szakmunkás, 1-2 segédmunkás) állnak. Egy brigád átlagosan egy hét alatt 1 műtárgy építésére képes. 
 
Munkagépek és üzemidők: 

- forgó kotró (1 db)  4 h 

- földgyalu (1 db)  1 h 

- tömörítő gépek (1 db) 2 h 

- autódaru   1 h 
 

3.5.2.3. A kivitelezés során felhasznált anyagok mennyisége 
 
Földmunka:   6.000 m3 
Homokos kavics:  2.250 m3 
CKt földnedves beton: 1.690 m3 
AC 11 aszfalt:   390 m3 
AC 8 aszfalt:   280 m3 
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3.6. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, 
SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ TEVÉKENYSÉGNÉL A 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL KELTETT JÁRMŰ- ÉS SZEMÉLYFORGALOMÉ 

IS 
 
Létesítéshez kapcsolódó gépjárműforgalom 
 
A beruházás során a beszállított anyagok közúton, illetve földúton kerülnek a munkaterületre.  
A beszállítások csak részben érintik a legközelebbi közutakat, a megközelítési utak azonban minden 
esetben földútban végződnek. 
 
Érintett közút: 381 - Sátoraljaújhely-Pácin-Cigánd-Kisvárda másodrendű főút 
 
Az adott építési szakasznál a legnagyobb járulékos terhelést a fejlesztési terület közelében található 
földutak (melyek a legtöbb esetben a tervezett kerékpárút tervezett nyomvonala) kapják. A 
műtárgyfejlesztésekhez szükséges alapanyagok beszállítása közvetlenül a közúthálózatot érinti.  
A létesítéshez napi 30 db személygépkocsi forgalom feltételezhető (kétirányú járműforgalom).  
 

Alapanyagok Mennyiség 

Földutakat és a közutat 
érő 

járműterhelés 
(jármű/beruházás) 

Humuszleszedés és földmunka (m3) 6000 helyben hasznosítás 

Útépítés – homokos kavics (m3) 2250 141 

Útépítés – CKt földnedves beton 
(m3) 

1690 
212 

Útépítés – AC 11 aszfalt (m3) 380 48 

Útépítés – AC 8 aszfalt (m3) 280 35 

Műtárgyépítés - 10 

Σ 446 

Munkanapok (nap) 45 

Napi terhelés (jármű/nap) 10 

2 irányú járműforgalom esetén (jármű/nap) 20 

 
Az útépítéshez kapcsolódó valamennyi járműforgalom érint közutat és földutat is. 45 munkanappal 
becsülve a beszállítás idejét átlagosan naponta 10 db jármű mozgására kell számolnunk az anyagnyerő 
helyek, valamint az alapanyag beszerzési helyek és a munkaterület között, kétirányú járműforgalmat 
feltételezve napi 20 db tehergépjármű és átlagosan 10 db személygépkocsi járulékos 
gépjárműforgalom várható az érintett utakon. 
 
Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom 
 
Az üzemelés során a jelenlegi terheltség a járműforgalmat tekintve nem változik. 
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3.7. A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 
 

3.7.1. A káros hatásokat mérséklő módszerek 
 
Létesítésre vonatkozó előírások: 
 
A létesítés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az esetlegesen 
fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, valamint a 
megtett intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek.  
A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 
megállapított zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama 
alatt biztosítani kell. 
A szállítás is csak a nappali időszakban végezhetők. Az létesítés során keletkező hulladékok 
környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú 
hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell.  
 
Biztonság: 

- A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. 
A magas szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény 
biztonsági szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. 
Ezeknek a rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó 
üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az 
üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése. 

- Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a 
környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás, stb.). 

 
A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások:  

- a szennyező anyagok kikerülését ellenőrző rendszerek 

- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői  

- A kiviteli munkák során be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

- Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek 
feltöltése esetén nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 
lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.  

- A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat.  
 
Az létesítés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése kötelező. 
 
A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy 
minden műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.  
Az építtető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti 
leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. 
 
Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal 
meg kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell a Felügyelőséget.  
 
A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról 
a külön erre a célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről 
(monitorinkról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet 
a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok 
felhasználásával készítettek. 
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Szennyezések megelőzése: 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 
szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor.  
 
Üzemeltetés:  
Az üzemeltetés csak részben releváns. 
 
Szennyezések megelőzése: 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 
szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor.  
 

3.7.2. A környezetet érő hatások mérésének lehetséges eszközei 
 
Az üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 
ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést.  
 
Az üzemeltetés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni.  
 
Intézkedés a por emisszió csökkentésére 
A földutak pormentesítő locsolása vízzel lehetséges, amely maximum egy napra biztosítja a 
porlekötést. A por lekötés jobb módszere a CaCl2-oldattal történő locsolás, azonban ennek a 
lehetőségét az esetleges szennyezés megelőzése érdekében, valamint a felszíni víztest közelsége miatt 
elvetjük, pedig ez a módszer akár egy hétre is biztosítaná a pormentességet.  
A fentiek figyelembe vételével, csapadékmentes időszakban a szállítások megkezdése előtt el kell 
végezni a szállítási útvonal locsolását. A locsolást megfelelő térfogatú víztartállyal rendelkező 
járművel végzik. A víz alacsony nyomással (0,5-0,7 bar), gravitációs úton vagy nyomásfokozó 
szivattyú (többlépcsős centrifugál szivattyú) segítségével jut az út felületére az ütközőlapos 
kifolyócsöveken keresztül. A kifolyócsövek szórásiránya vízszintes és függőleges síkban vagy 
szereléssel, vagy a vezetőülésből elektro-pneumatikus úton kézzel állítható be.  
A locsolásnál alkalmazott vízmennyiség 1,5-2 liter/m2. 
Az intézkedés eredményeként várhatóan a poremisszió min. 90%-kal csökken. 
 

3.7.3. Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 
 
Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 
keletkezett károk és károsodások mértékét. Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására 
kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a 
helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére.  
A telepek felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 
 

3.8. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 
 

3.8.1. Létesítés 
 
A létesítés során az alábbi tevékenységekkel lehet számolni: 

- tereprendezés, földmunkák 

- felépítmények: istállók, silótároló 

- felületburkolások: utak 

- épületgépészeti munkák 

- parkosítás 
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A létesítés során az alábbi tevékenységekkel és emisszióval lehet számolni:  

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező 

térbeli 
kiterjedése 

Időtartam, 
gyakoriság 

munkagépek fel- és 
levonulása 

közlekedési eredetű 
légszennyezőanyag kibocsátás, 

zajkibocsátás 

telephely és a 
munkaterület között 

A
 l

ét
es

ít
és

 i
d

ej
e 

al
at

t 

humusz leszedés, 
tereprendezés 

légszennyező anyagok 
kibocsátása, porképződés 

zajkibocsátás 
a munkaterület területe 

építési alapanyagok 
mozgatása 

légszennyező anyagok 
kibocsátása, porképződés 

zajkibocsátás 
a munkaterület területe 

felépítmények kialakítása 
zajkibocsátás, 

légszennyező anyagok 
kibocsátása 

a munkaterület területe 

útépítéssel összefüggő 
műveletek 

zajkibocsátás, 
légszennyező anyagok 

kibocsátása 
a munkaterület területe 

építési, kommunális és 
veszélyes hulladékok 

keletkezése 

nincs (csak a hulladék 
kezelésének helyén jelentkezik) 

a munkaterület területe 

be- és kiszállítási 
tevékenységek 

zajkibocsátás, közlekedési 
eredetű légszennyezőanyag 

kibocsátás 

telephelyek és a 
munkaterület között 

 
A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 
becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető 
állapotváltozást eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A 
valószínűsíthető hatásviselő meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges 
kölcsönhatásokat. 
 

3.8.2. Üzemeltetés 
 
Az üzemelés során a következő hatótényezőkkel/munkafolyamatokkal kell számolni:  
 
Az útfenntartás: folyamatos, céltudatos, tervszerű és gazdaságos átfogó tevékenység, amelybe 
mindazok – az év és nap minden szakában folyamatosan végzendő – tevékenységek beletartoznak, 
amelyek az időjárástól függetlenül lehetővé teszik a biztonságos, zavartalan közlekedést és biztosítják 
az útnak, mint állóeszköznek az állagmegóvását. 
Útüzemeltetés feladatai: 

- információszerzés, útellenőrzés 

- üzemi feltételek biztosítása (úttisztítás, burkolathibák javítása) 

- rézsűk karbantartása 

- patkák karbantartása 

- növényzet telepítése, fenntartása 
 

3.8.3. Felhagyás 
 
Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 
keletkezett károk és károsodások mértékét.  
A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban Kvt.), illetve a környezetvédelmi 
felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a 
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felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.)  KTM 
rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett 
jogerős engedély birtokában történhet. 
Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell 
készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után 
törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. A létesítmények felhagyásának (bontásának) 
hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 
 

3.8.4. Havária 
 
Tekintettel a korszerű és megfelelő műszaki védelemmel kialakított technológiára a váratlan, nagy 
intenzitású szennyezési esemény előfordulási esélye rendkívül csekély.  
 
Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária-helyzetekre, mert azok rendkívül rövid idő alatt 
nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. Ilyen kockázati tényező lehet 
például az állatállomány tömeges pusztulása, vagy az állománynak fertőzési veszély esetén végzendő 
kiirtása. Ebben az esetben nagy tömegű állati hulla keletkezésével kell számolni, melynek 
ártalmatlanítási feltételeit az állategészségügyi hatóság határozza meg.  
 
A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 
foganatosítása (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a következők:  

- a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 
kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

- az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása;  

- a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 

- a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása és 
fejlesztése; 

- a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, 
továbbképzése; 

- bekövetkezett kútkitörések, robbanások, tűzesetek alkalmával gyors elhárítás 
megvalósításával a károk csökkentése; 

- a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 
 
Az üzemeltetés során fellépő havária helyzetek: 

- út, átereszek meghibásodása, sérülése, 

- út környezetében kialakuló problémák (fakidőlés, idegen tárgy kerülése az úttestre), 

- úttest vízzel történő elöntése zápor esetén. 
 

3.9. MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA 

BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA 
 
Nem releváns. 
 

3.10. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 
 
A bemutatott adatok már a megvalósítani tervezett technológiákra vonatkoznak. 
 

3.11. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN 
 
Mellékelten csatoljuk a térképi lehatárolást. 
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3.12. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEK VAGY A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT 
 

3.12.1. Tervezett beruházás településrendezési tervhez való viszonya 
 
A tervezett tevékenység szükségessé teszi a településrendezési terv módosítását. 
A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 
teremteni, a jelenleg erdő, szántó és gyep művelési ágba eső földrészletek kisajátításáról az 
építési engedélyezési eljárás során gondoskodik a beruházó. 
 
Kékcse település településrendezési terve alapján a beruházás az alábbi területeket érinti:  
 
Erdőterületek 
(1.) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. 
(2.) A terv erdőterületei rendeltetésük szerint: 
a.) Gazdasági erdők E övezeti jellel 
(3.) Gazdasági erdőterületen (E) építményt elhelyezni az OTÉK 28. §. (4) bekezdés szerint lehet.  
(4.) Az ökológiai hálózat területére eső erdő területeken épületet elhelyezni nem lehet, az azokon 
folytatott minden nemű beavatkozáshoz a FETI-KTVF engedélyét be kell szerezni. 
 
Vízgazdálkodási területek 
(1.) A terv vízgazdálkodási területei az OTÉK 30. §.-a alapján közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávja, valamint vízmű területek (övezeti jel: V) 
(2.) Vízügyi érdekből a főcsatornáknál 3-3 m-es, társulati, önkormányzati és üzemi csatornáknál 3-3 
m-es parti sáv szabadon hagyandó, beépíteni nem lehet, ott csak rétlegelőművelés folytatható. A 
töltéseknél a szabadon hagyandó sáv szélessége 10 m a töltéslábtól számítva. A telkeknek e sávra eső 
részén csak vashuzalháló kerítés létesíthető, beton alap nélkül. A mentett oldalon a töltéslábtól mért 
110 m-en belül, a hullámtéri töltéslábtól 60 m-en belül, gödröt, pincét, aknát nyitni, a fedőréteget 
megrontó és jelentősen gyengítő tevékenységet végezni, létesítményt építeni csak előzetes 
talajmechanikai szakvélemény alapján a vízügyi igazgatóság külön engedélyével lehet.  
(3.) Az övezetben a vízbeszerzéshez, védekezéshez szükséges építmények helyezhetők el. 
(4.) Vízgazdálkodási területre eső gazdasági erdő területen (Ve) létesítményt építeni nem lehet. 
 
Mgy: gyep (rét, legelő) terület: 
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon-viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a gyep, 
legelő művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért főként a legeltetés, állattartás jelenti 
a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez 
igazodva kerültek meghatározásra.  
(2) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint ha azt a hatósági előírások az ott folytatott 
tevékenység védőtávolsága miatt egyébként nem tiltják meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók 
részére lakóépület helyezhető el, ahol az elhelyezésre kerülő lakóépület számára szolgáló terület nem 
haladhatja meg, az egyébként beépíthető terület felét. 
(3) Épületeket jelen előírás az OTÉK 38. §. (3) figyelembevételével a legalább 3 ha nagyságot elérő 
területen lehet elhelyezni. Szabadon álló beépítési móddal, maximum 4,5 m építménymagasságú 
épületekkel, a telekterület maximum 3 %-os beépítésével. Az épületek, tömbösített formában 
helyezendők el. 
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2. ábra Településrendezési tervrészlet (Kékcse) 

 
Kisvárda település településrendezési terve alapján a beruházás az alábbi területeket érinti  
 
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/ 2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
 
Falusias lakóterület (Lf) 
(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint falusias lakóterületek.  
(2) A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók magasabb rendű jogszabály 
szerint. 

a) üzemanyagtöltő. 
(3) A terménytárolás céljára használatos építmény építménymagassága legfeljebb 15 m lehet, 
függetlenül az építménymagasság övezeti szabályozásától. 
(4) Az övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni.  
(5) Az övezeten belül csak egyedi telkes lakóterületek alakíthatóak kik, a lakóterületen belül legfeljebb 
kétlakásos lakóépület építhető, egy telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el.  
(6) A lakótelkek funkcionális zónákra tagozódnak. 

a) Lakó és gazdasági udvar zónája 
aa) Az utcai telekhatártól számított 15 méteren belül melléképület nem helyezhető el. 
ab) Az utcai telekhatártól számított 20 méteren belül a melléképület csak főépülettel 
egybeépítve létesíthető. 
ac) Az állattartó melléképületek esetében az állattartó épületre vonatkozó 
védőtávolságok betartandók. 

b) Gazdasági és kert zóna 
ba) Az utcai telekhatártól számított 20 métertől 60 méterig terjedő zóna.  
bb) A melléképületek a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett szabadon 
elhelyezhetők. 
Oldalhatárra melléképület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.  
bc) Az utcai telekhatártól számított 60 méteren túl a telekrész nem beépíthető.  
Ha a telek mélysége nagyobb, mint száz méter,akkor az építési határvonal az utcai 
telekhatártól számítva arányosan növelhető. 
bd) Lakófunkció a zónában önállóan nem helyezhető el, csak a lakó és gazdasági udvar 
zónájához kapcsolódva, onnan átnyúlva. A falusias lakóterületek építési övezeteinek 
telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása: 

c) Kertzóna: nem beépíthető. 
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(7) Terepszint alatti létesítmények amennyiben a terepszinttől mért magasságuk nem haladja meg a 
+ 1,00 métert, korlátozás nélkül építhetők, a zöldterületi fedettség figyelembevételével. Amennyiben 
a szintalatti építmény zöldtetővel készül, azt a zöldterületi fedettségbe be lehet számolni, de a 
zöldterület legalább 50 % -át faültetés számára szabadon kell hagyni. 
 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 
(1) A szabályozási terven Gksz jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint kereskedelmi 
szolgáltató területek. 
(2) Az övezetben elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály szerint. 
(3) Az övezetben kivételesen elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály szerint  
(4) Az övezetet belterületen. teljes közművesítéssel, külterületen legalább részleges közművesítéssel 
kell ellátni 
(5) Terepszint alatti létesítmények, amennyiben a terepszinttől mért magasságuk nem haladja meg a 
+ 1,00 métert, korlátozása nélkül építhetők a zöldterületi fedettség figyelembevételével. Amennyiben 
a szintalatti építmény zöldtetővel készül, azt a zöldterületi fedettségbe be kell számolni, de a 
zöldterületi fedettségi érték legalább 50%-át faültetés számára szabadon kell hagyni. 
(6) A területre vonatkozó sajátos előírások: 
Azokon a Gksz övezeteken belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik gazdasági övezetté 
az önálló lakófunkció megmaradhat, de új önálló lakófunkció nem engedélyezhető.  
(7) A kereskedelmi szolgáltató területen belül beültetési kötelezettséggel kijelölt védő – zöld területek 
létesítésének szabályai: 

a) A használatbavételi engedély kiadásáig a beültetést el kell végezni. 
b) A beültetést védőfásítással kell elvégezni. Az övezet területe többszintes növényállomány  
alkalmazása esetén sem csökkenthető. 
c) A védő-zöld terület a beépítettségi mérték számításánál a telekterületbe, valamint a telek  
kötelező zöldterületi mutatójába beszámítható. 

 
Különleges nagykiterjedésű közmű területek, jele Kkm 
c) Kkm/3 adótornyok, telefonátjátszó állomások övezete 

ca) Kizárólag csak kiszolgáló épület építhető. 
cb) Az építménymagasságba a torony magasságát nem kell beszámítani. 

 
Közlekedési és közműterületek 
(1) A terv közlekedési és közmű területei a tervben szabályozási vonalak által meghatározott területek.  
(2) Első rendű közlekedési területei, melyek közlekedési és közműlétesítmények valamint ezek 
környezetvédelmi létesítményei elhelyezésére szolgálnak. 

a) Közlekedési és közmű területek, közutak: 
aa) országos főút, 
ab) országos mellékút, települési főút, 
ac) helyi gyűjtőút. 

b) Kötöttpályás közlekedési területek (vasút), melyek vasúti létesítmények valamint ezek 
környezetvédelmi létesítményei elhelyezésére szolgálnak 

(3) Másod rendű közlekedési és közmű területek, melyek közlekedési és közműlétesítmények 
valamint ezek környezetvédelmi létesítményei elhelyezésére szolgálnak  

a) Másod rendű közlekedési területek az alábbiak: 
aa) Kiszolgálóút, 
ab) Gyalogút, 
ac) Kerékpárút, 
ad) Vegyes használatú gépjárműút, 
ae) Közlekedési területen belüli köztér, 
af) Kiemelt külterületi kiszolgáló út, 
ag) Köztér. 
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Erdőterületek (E) 
(1) A település erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tűnteti fel. 
(2) A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint:  

a) Ev védelmi rendeltetésű (védett vagy védő) erdő övezet 
aa) Az övezeten belül csak köztárgyak, utak, nyomvonal jellegű vezetékek, 
közműépítmények helyezhetők el akkor, ha az erdőt védelmi rendeltetésének 
betöltésében nem akadályozzák. Épület a védelmi erdőben nem helyezhető el.  

b) Eg gazdasági erdő övezet 
ba) A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, 
50.000 m²-t (5 ha) meghaladó területnagyságú földrészleten helyezhető el. 
bb) a megengedett legnagyobb beépítés 0,5 %, 
bc) a beépítés legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal engedélyezhető, 
bd) a beépítési mód szabadonálló. 

c) Ee egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterület 
ca) A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, 
50.000 m²-t (5 ha) meghaladó területnagyságú földrészleten helyezhető el.  
cb) a megengedett legnagyobb beépítés 0,5 %, 
cc) a beépítés legfeljebb 6,5 m-es építménymagassággal engedélyezhető, 
cd) a beépítési mód szabadonálló. 

 
Természetközeli területek (T) 
(1) A település természetközeli területeinek lehatárolását a szabályázási terv tünteti fel.  
(2) A természetközeli területek természetvédelmi rendeltetésű célokat szolgálnak. 
(3) A természetközeli terület övezeteiben épületet elhelyezni nem lehet.  
 
Mezőgazdasági területek (Má, Mk) 
(1) A település mezőgazdasági területeinek lehatárolását a szabályázási terv tünteti fel.  
(2) A településen található mezőgazdasági területek a mezőgazdasági területek rendeltetése 
szerint: 

a) Má, általános mezőgazdasági övezet, ahol 
aa) a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,  
ab) a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési 
ágban nyilvántartottak kivételével - 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját 
szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,  
ac) az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhető 
el. 

b) Mk, kertes mezőgazdasági övezet, ahol 
 (4) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki a magasabb rendű 
jogszabályok előírásai szerint. 

a) A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe 
után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe 
legalább a 10 000 m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára 
nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén a beépítettség 
a 45%-ot nem haladhatja meg. 
b) A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell - a 
központhoz tartozó összes telekre vonatkozóan - azt a tényt, hogy az mely helyrajzi számú 
birtokközponthoz tartozik. Építési tilalmat, illetve építési korlátozást kell bejegyeztetni az 
ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján - a tulajdonos 
érdekében - azokra a telkekre, amelyek területe a központ beépítettségének meghatározásakor 
- egészben vagy részben - beszámításra kerültek. 
c) Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ alakítható ki, 
ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után Számított 
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beépíthetőségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett 
korlátozás szerinti beépíthetőségi mértéket nem haladhatja meg. 

 

 
3. ábra Településrendezési tervrészlet (Kisvárda) 

 
3.12.2. Legközelebbi védendő ingatlanok 

 
A tervezett munkaterület távolsága a lakott - védendő ingatlanoktól 
 

Helyrajzi szám 
Távolság a tevékenység 

középpontjától (m) 
Irány 

Kékcse belterület 235 
lakóház 

26  

Kékcse belterület 234 
lakóház 

45  

Kékcse belterület 639/2 
lakóház 

27  

Kisvárda külterület 0181/2 
telephely 

43  

Kisvárda külterület 0180/3 
telephely 

12  

Kisvárda belterület 961/3 
vízmű 

452  

Kisvárda belterület 961/12 
vendéglő 

582  
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3.13. NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN SOR 

KERÜL-E ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜLŐ ÚJ TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA, ÉS A TEVÉKENYSÉG A TELEPÍTÉSI HELYEN VAGY A SZOMSZÉDOS 

INGATLANON FOLYTATOTT VAGY TERVEZETT AZONOS JELLEGŰ MÁS 

TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEADÓDVA ELÉRI-E A TEVÉKENYSÉGRE AZ 1. VAGY A 3. SZÁMÚ 

MELLÉKLET SZERINTI MEGHATÁROZOTT KÜSZÖBÉRTÉKET 
 
A tevékenység megkezdését követően, mint összefüggő tevékenységgel nem számolnunk.  
 
 

3.14. A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI ELŐNYEINEK BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN 

 
A tevékenység során felszín alatti vizekben történő beavatkozás nem történik. 
A tevékenységhez nem kapcsolódik vízfelhasználás. 
 
126,6 km szelvényében keresztezi a Kékcsei-tápcsatornát, az 1+183,5 km szelvényében pedig a 
Kerülőházi-csatornát, mely víztestekben kismértékű beavatkozás várható. 
A beruházás a felszíni vízfolyások keresztezésében kis mértékben beavatkozik az eredeti meder 
borítottsága, burkoltsága tekintetében, javítva a lefolyási viszonyokat az érintett szakaszon. Tekintve, 
hogy a beavatkozás csak néhány 10 m-es vízfolyásszakaszt érint nem eredményez nagy mértékű 
társadalmi, ill. gazdasági előnyt, annak ellenére, hogy pl. a belvizek levezetését gyorsítja.  
 
A tervezett beruházás során a 381. sz. út melletti meglévő csapadékvíz-elvezető árokrendszer szintén 
fejlesztésre kerül, javítva a csapadékvizek optimális levezetését, csökkentve a csapadékok 
kártételeinek mértékét a térségben. 
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4. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN KORÁBBI, KÜLÖNÖSEN 

TERÜLET- VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILLETVE RENDEZÉSI TERVEKKEL, 
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁS 

FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A 

TELEPÍTÉSI HELY ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 
 
A telepítési hellyel kapcsolatosan más alternatíva nem merült fel.  
 
A tervezett tevékenység érint védett és a Natura 2000 hálózatot, melyek az Európai Unió 1979-
ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges 
madárvédelmi területek és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján 
kijelölendő különleges természetmegőrzési területek. 
 
Kisvárda város integrált településfejlesztési stratégiája az alábbiakat fogalmazza meg a 
tervezett kerékpárúttál kapcsolatban: 
„Kisvárda jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a régió legfontosabb települései és a főváros 
irányába, és ez a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati fejlesztésekkel előreláthatólag javulni. Fontos az 
ukrán határ közelsége, amely komoly potenciált rejt magában. A település közúti közlekedésében 
erősen érvényesül a 4. sz. főút és a térség közötti kelet-nyugati irányú tranzitforgalom, ezen felül 
hiányosságok jelentkeznek a burkolt belterületi utak arányában. A 4. sz. főúton haladó tranzit 
teherforgalom elkerüli a települést, és az ipari területek szerencsés elhelyezkedésének köszönhetően 
ezek sem terhelik jelentős teherforgalommal a belvárost. A parkolóhelyek száma elégséges, de 
időszakosan kialakulhat kapacitáshiány. A helyközi és távolsági közösségi közlekedés jó. A vasúti 
közlekedés szolgáltatási színvonala magas, a fontosabb központok közül Budapest, Debrecen és 
Nyíregyháza is elérhető, helyi közlekedés nincs. A kerékpárút hálózat viszonylag rövid, a nagyobb 
forgalmú utak mellett a belterületen, illetve a környező településekkel való kapcsolat 
megteremtése céljából a külterületeken, fejlesztésre szorul.” 
 

5. NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL 

TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLATI KIÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE, ÉS A 

TOVÁBBVEZETÉS TERVEZÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT KÖRNYEZETI 

SZEMPONTOK, FELTÁRT KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE 
 
A tervezett nyomvonal csatlakozik a jelenleg engedélyezés alatt álló Kisvárda-Kékcse közötti 
kerékpárút 1. üteméhez, mely az Aldi Áruház bekötő útjától Kisvárda, Belfő csatorna hídjáig tart.  
A kerékpárút becsatlakozik a Tisza töltés és Kisvárda közötti kerékpárút hálózatba. 
 
Csatlakozó hálózat: 
10 Alföldi Kéktúra, Kisvárda - Sátoraljaújhely 
Kisvárda - Belfőcsatorna - Rétközberencs - Tiszakanyár - Tisza-híd - Jobb parti gát - Cigánd, Fő utca 
- Petőfi utca - Vasút utca - Tiszakarádi-főcsatorna - Csonka-éri-csatorna - Pácin - Kossuth-kert - 
Sportpálya - Országhatár - Felsőberecki-főcsatorna - Karcsa - Béka-tói-csatorna - országút - Árpád 
utca - Karos - Régészeti Park - Móka-domb - Eperjes-szög - Alsóberecki - Bodrog hídja, országút - 
Ronyva-patak gátja - Árpád utca - Sátoraljaújhely Összesen: 65.1 km 
 
Tekintve a tevékenység hatásait környezetvédelmi szempontból a hálózatra csatlakozás nem jár 
környezeti hatással. 
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6. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK KÖRNYEZETTERHELÉSE ÉS KÖRNYEZET-
IGÉNYBEVÉTELE  

 
6.1. LÉTESÍTÉS 

 
A tervezett beruházás egy klasszikus útépítési beruházásként értelmezhető. A beruházás célja 
Kisvárda és Kékcse települések kerékpárúttal történő összekötésének megvalósítása.  
 
Az építési beruházás a terület előkészítéséből (tereprendezés, humuszmentés), az alapanyagok 
beszállításából, a kialakított töltésen aszfaltozott kerékpárút kialakításából, a csapadékvíz -elvezető 
rendszer részbeni rekonstrukciójából, valamint a terület helyreállításából (humuszterítés) áll.  
 
A tervezett tevékenység két nagy munkafolyamatra osztható, egyrészről a kerékpárút előírásoknak 
megfelelő kialakítása (tükörkészítés, aszfaltozás, padka kialakítás és csapadékvíz -elvezetés), 
másrészről a nyomvonalon található vízfolyások műtárgyainak (híd, áteresz) kialakításból áll. 
 
A röviden bemutatott munkafolyamatokhoz nagy számú munkagépre van szükség, melyek a 
tevékenységük során jelentős levegő- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentős zajhatással 
járnak. 
 
Az építési fázisban a levegő, mint hatásviselő környezeti elem, a leginkább kitett a terhelésnek.  
 
A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők:  

- forgó kotró 

- földgyalu 

- gumis vibro henger 

- fém vibro henger 

- finisher 

- autódaru 

- teherautó 
 
A beruházáshoz felhasznált anyagok beszállítása az érintett nyomvonal környéki közutakra (381 sz. 
közút) és a földutakra fejt ki jelentős hatást.  
A közút jelenlegi forgalma jelentősnek ítélhető, a létesítéshez kapcsolódó járulékos járműforgalom 
jelentősen nem emeli a közút légszennyező hatását. 
Az előzetes becsléseink szerint napi 20 db teher- és 10 db személyforgalom légszennyező additív 
hatása 2% körüli, az építési szakasz függvényében. A megnövekedett forgalom hatására az út 
közvetlen környezetében nem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós 
határértékeket. 
 
A földúton haladó járművek csapadékmentes időszakban jelentős porfelverődést okoznak. A 
porfelverődés hatásainak becslésére au US. EPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-
42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads 
irányelvét alkalmazzuk. 
A fejlesztés során 3,75 db jármű óránkénti mozgását feltételezve a földutakon a gépek elhaladását 
követően méterenként 1175 mg szálló por emisszióra számíthatunk. Az 5 km/h sebességgel mozgó 
járművek által becsléseink szerint a szálló por 1,0 m magasságból kezd el szélirány mentén mozogni.  
Az MSZ 21459/2-81 szabvány előírásait követve a hatásterületet a szálló por (PM10) és az „A” feltétel 
határozza meg, a hatástávolság az út középvonalától 14,7 m-ben határozható meg. 
Várhatóan a felverődött por 12,8 m távolságban olyan koncentrációban jelenik meg a felszín közeli 
légtérben, hogy az meghaladja a légszennyezettségi határértéket. A járművek mozgása azonban nem 
folytonos, ezért a hatás rövid ideig tart, csak a jármű elhaladását követő néhány perces 
időintervallumban várható. 
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A tevékenység folytatása idején légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken (kerékpárút 
mentén) mozgó munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban 
tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket.  
A munkagépek kibocsátásainak meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 
rendeletébe foglalt követelményeknek. E feltétel teljesülése esetén jelentős hatás nem várható.  
A tevékenység végzése során feltételezzük, hogy kialakul egy felületi forrásként értelmezhető felület 
melyen belül a munkagépek mozognak. 
Az útépítésen dolgozó munkagépek esetében a hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett szintén a 
nitrogén-dioxid kibocsátás és az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság a tervezett nyomvonal 
környezetében 69,1 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 8,1 m-re 
alakul ki. 
A műtárgyépítés során a munkagépek légszennyező anyagainak kibocsátásából eredő hatástávolságot 
szintén mellett a nitrogén-dioxid kibocsátás és az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság ebben 
az esetben 19,8 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 8,1 m-re alakul 
ki. 
A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak lokális jellegű.  
 
A tevékenység során, 6000 m3 mennyiségű anyag kerül megmozgatásra, a létesítés poremissziója 138,9 
mg/s-nak becsülhető. A bemutatott poremissziós érték csak a terület nedvesítésével érhetők el. 
Átlagos szélsebesség esetén a hatástávolság 79,7 m. 
A számítási eredményekből látható, hogy a terhelhetőséget meghaladó additív szennyezettség nem 
alakul ki egyik szennyezőanyag tekintetében a lakó ingatlanoknál. A szennyezettség csak akkor marad 
a határérték alatt, ha a 6.3. fejezetben bemutatott üzemidőkkel és locsolás mellett működnek a 
munkagépek. 
 
A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a tevékenység területével egyezik meg. A tevékenység 
önmagában területet foglal, mellyel a kerékpárút területe a tevékenység idejére elveszti talaj funkcióját 
ezért ebből a szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően 
terhelő hatású, mivel a mentett humuszréteg a tevékenység befejeztével visszakerül az eredeti helyére.  
A létesítés során a talajvizet nem érheti káros hatás üzemszerű állapotban.  
 
Az élővilág tekintetébe az építkezés zavaró hatása csak időszakos, a zavaró hatás hatásterülete a 
kerékpárút körül 300 m. 
 
A helyes - a jogszabályoknak megfelelő - hulladékgazdálkodási gyakorlat, szennyezést nem idézhet 
elő. A kommunális hulladékot a regionális hulladéklerakóba szállítják. A veszélyes hulladékot az arra 
jogosult vállalkozónak adják át. 
 
Zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében a 
tevékenységből eredő zajterhelés zajtól nem védendő övezetben nappal nem lehet több 55 dB-nél. A 
tervezett tevékenységet csak nappali időszakban végzik. 
Az egyenértékű hangnyomásszint az útépítés során 108,93 dB(A), a létesítés zajvédelmi szempontú 
hatásterületének határa az építési terület mértani középpontjától számítva nappal a nyomvonal 
körül 85,3 m helyezkedik el, a tevékenység nem okoz határérték-túllépést a lakott ingatlanoknál. 
A műtárgyak (híg, áteresz) környezetében folytatott tevékenységből eredően az eredő 
hangnyomásszint 100,71 dB(A). A műtárgykialakítás zajvédelmi szempontú hatásterületének határa 
a műtárgy mértani középpontjától számítva nappal 38,6 m-re helyezkedik el, jelentős zajszint-
növekedés a lakott ingatlanoknál nem várható. 
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6.2. ÜZEMELTETÉS 
 
Tekintve a tevékenység jellegét, a kerékpárosút üzemeltetése során olyan hatótényezőt nem lehet 
azonosítani, mely hatását számszerűsíteni érdemes lenne. 
 

7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA SORÁN AZ EGYES 

KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES 

BECSLÉSE 
 

7.1. A HATÓTÉNYEZŐK MILYEN JELLEGŰ HATÁSFOLYAMATOKAT INDÍTHATNAK EL, ÚJ 

TELEPÍTÉSNÉL ANNAK BECSLÉSE IS, HOGY A TERÜLET ÁLLAPOTA ÉS FUNKCIÓI 

MIKÉNT VÁLTOZHATNAK MEG A TELEPÍTÉS KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE AZ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁST 
 
A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 
becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető 
állapotváltozást eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A 
valószínűsíthető hatásviselő meghatározása céljából számba kel lett venni a lehetséges 
kölcsönhatásokat. 
 

7.1.1. Létesítés 
 
A létesítés során valamennyi környezeti elemet ér kisebb-nagyobb terhelés.  
 
A munkagépek tevékenységéből eredően a hatásoknak leginkább kitett környezeti elem a levegő. A 
létesítés egyrészről a jelentős forgalomnövekedés miatt terheli a beszállítással érintett útvonalakat, A 
létesítés másrészről a terület előkészítése során alkalmazott nehéz munkagépek légszennyező anyag 
kibocsátásából adódóan, valamint a tereprendezés során várható porfelverődés következtében 
bekövetkező por emisszióval terheli a levegőt. 
A levegőt érő emissziók a transzmissziós folyamatok miatt a kibocsátástól távolabb is eljuthatnak.  
A tereprendezésből eredő porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő része nem, 
tekintve, hogy annak hatása maximum néhány 100 méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por 
szálló és lebegő frakciója kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy 
távolságokra is eljuthat. 
 
A nyomvonal kialakítása természetesen negatív hatással van a talaj jelenlegi állapotára. A tevékenység 
során az érintett földrészlet elveszti talaj funkcióját. A légszennyező anyagok kiülepedése során 
talajszennyezésre lehetne számítani. Véleményünk szerint a beruházás időtartama miatt a kiülepedés 
nem jelent tényleges veszélyt. 
 
A tervezett beruházás vízvédelmi szempontból nem jelent jelentős hatást. Normál üzem mellett, a 
munkagépek rendszeres karbantartása mellett nem kell számítani sem a földtani közeg közvetlen, 
sem a felszín alatti víz közvetett szennyezésére. 
 
A létesítés jelentős zajhatással jár, azonban a lakott ingatlanok távolsága miatt káros hatás nem 
várható. 
 
A területen művi elemek nem találhatók, ezért káros hatás ilyen tekintetben nem várható. 
 
A létesítés hatása élővilág-védelmi szempontból a kerékpárút területfoglalását tekintve 
megsemmisítő, az egyéb környezeti elemeken keresztül kifejtett közvetett hatást tekintve elviselhető. 
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A tervezett beruházás hatótényezői által elindított hatásfolyamatokat részletesebben a Natura 2000 
területekre kifejtett hatásmechanizmusoknál mutatjuk be. Összességében elmondható, hogy a 
társadalmilag indokolt beruházásnak élővilág-védelmi szempontból lehetnek negatív és részben 
pozitív hatásai is. A kulcs, az élőhelyi, vízgazdálkodási és ökológiai hálózatok kapcsolatrendszerét 
figyelembe vevő tervezésben és az alkalmazható védelmi részegységekben áll.  
Alapvető változásnak tekinthető, hogy a kerékpárút nyomvonalában a meglévő élőhely és közössége 
megszüntetésre kerül, a közút és a kerékpárút közé szoruló gyepekkel fedett élőhelyek még jobban 
ki lesznek téve a mesterséges létesítmények „szegélyhatásainak”. Már a közúttal is határos területek 
között jelenlevő vízáramlási hálózatok a kerékpárút kivitelezésével sem sérülhetnek. Különösen igaz 
ez a 868/EL/14 azonosítójú ex lege védett láp út menti élőhelyfoltja és a közeli Natura 2000 élőhely 
közötti csatorna vízforgalmi sértetlenségére. 
 

 
4. ábra Hatásfolyamatok a létesítés idején 
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7.1.2. Üzemeltetés 
 
Az üzemeltetés során jelentős hatótényezőkkel nem kell számolnunk. 
Az üzemeltetés során a kerékpárút fenntartásból és műtárgyak karbantartásából eredően néhány 
hatótényezőt a következő táblázatban foglaljuk össze. 
 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező 
térbeli 
kiterjedése 

Időtartam, 
gyakoriság 

Hibaelhárítás, 
hulladék keletkezése 

zajkibocsátás 
közlekedésből eredő 
légszennyezőanyag kibocsátás 

a hibaelhárítással 
érintett terület 

egész  
évben 

csak a hulladék kezelésének 
helyén jelentkezik 

nem releváns 

Normál üzem, karbantartás 
légszennyező anyag 
kibocsátás, zajterhelés 

az nyomvonal 
közvetlen 
környezete 

Az útfenntartási munkálatok nem járnak olyan mértékű környezetterheléssel, hogy az 
környezetállapot-romláshoz vezető hatásfolyamatokat indítana el. 
 
A fejlesztés eredményeként létrejövő környezeti állapot jelentős előnyökkel járhat.  
 
A fejlesztés eredményeként a kerékpárút használatba vételével csökkenhet a 381 sz. közút forgalma 
Kékcse és Kisvárda között, mely eredményeként a közút légszennyező anyag emissziója és a 
zajemisszió csökkenhet. A forgalomcsökkenés hozzájárulhat az üvegházhatású gázok csökkentéséhez 
is. A fejlesztett csapadékvíz-elvezető rendszer a környező lakosság komfortérzetét javítja, a 
csapadékvizek és belvizek okozta negatív gazdasági körülmények és károk száma csökkenhet. 
 

7.1.3. Minősítő hatásmátrix 
 
Létesítés idején: 
 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 
Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember 

Művi 
elemek 

Alapanyag 
beszállítások 

C B B B B B B B 

Tereprendezés, 
fakitermelés 

C B B C D C B B 

Kerékpárút tükör 
kialakítás 

C B B C C C B B 

Aszfaltozás C B B C C C B B 

Csapadékvíz-
elvezetés 

korszerűsítése 
C B B B C C B B 

Műtárgyak építése C C B B C C B B 
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Üzemeltetés idején: 
 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 
Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember 

Művi 
elemek 

Hibaelhárítás, 
hulladék 
keletkezése 

B B B B B B B B 

Normál üzem, 
karbantartás 

B B B B B B B B 

 
A minősítésnél alkalmazott minősítési kategóriák magyarázata: 
 
A: Javító: Azok a változások, amelyek egy környezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy 
minőségi jellemzőjét pozitív irányba mozdítják el. 
B: Semleges: Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy 
nem érzékelhető. 
C: Elviselhető: Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az 
adott vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát. 
D: Terhelő: A hatótényező a vizsgált környezeti elem minőségi állapotát nem változtatja meg annyira, 
hogy az irreverzibilis folyamatokat indítson el. 
E: Károsító: Az illető környezeti elemnek egy rosszabb minőségi osztályba kerülése, és a változás 
csak feltételesen reverzibilis folyamat. 
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7.2. A HATÁSFOLYAMATOK MILYEN TERÜLETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERÜLETEKET 

TÉRKÉPEN IS KÖRÜL KELL HATÁROLNI 
 

7.2.1. Létesítés 
 

 

5. ábra Létesítés hatásterülete 
 

7.2.1. Üzemeltetés 
 
A korábban ismertetett tények alapján nem releváns. 
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7.2.2. A hatásterületen található ingatlanok 
 
Létesítés: 
 

Kékcse település közigazgatási területén: 
 

Helyrajzi szám Művelési ág 

02/17 út 

02/18 mocsár 

02/6 erdő 

02/4 csatorna 

09/1 közút 

04/11 rét 

04/2 erdő 

07/4 út 

08/5 legelő 

08/6 út 

232 lakóingatlan 

233 lakóingatlan 

234 lakóingatlan 

235 lakóingatlan 

236 közút 

638/3 lakóingatlan 

638/2 lakóingatlan 

010/39 telephely 

639/3 lakóingatlan 

639/4 lakóingatlan 

639/2 lakóingatlan 

010/40 telephely 

012/2 út 

013/1 szántó 

013/2 csatorna 

02/16 mocsár 

02/19 szántó 

02/7 szántó 

03/1 út 

013/3 rét 

016 rét 

017 csatorna 

04/26 rét 

04/28 rét 

04/29 rét 

018 rét 

019 csatorna 

020/3 erdő 
 

Kisvárda település közigazgatási területén: 
 

Helyrajzi szám Művelési ág Helyrajzi szám Művelési ág 

0180/2 tv rádió adó 0222 c erdő 

0180/2 árok 0224 rét 

0180/3 telephely 0225 út 

0180/4 a szántó 0235/2 rét 

0180/4 b rét 0235/3 rét 

0180/5 a rét 0236 árok 

0180/5 b erdő 0237/2 út 

0180/6 erdő 0237/8 rét 

0180/6 b erdő 0237/9 erdő 

0180/7 telephely 0239/11 szántó 

0181/10 gyep 0239/12 szántó 

0181/11 gyep 0239/13 szántó 

0196 út 0239/14 szántó 

0203/1 csatorna 0239/15 szántó 

0205/1 rét 0239/16 szántó 

0205/2 b erdő 0239/17 szántó 

0205/2 b erdő 0239/18 szántó 

0205/4 rét 0239/19 szántó 

0205/5 c szántó 0239/20 szántó 

0205/6 szántó 0239/21 szántó 

0205/7 erdő 0239/25 út 

0206 rét 0239/4 rét 

0207 út 0239/5 szántó 

0208/3 b nádas 0239/6 szántó 

0217/2 erdő 0239/7 szántó 

0217/3 szántó 0239/8 szántó 

0217/7 nádas 0239/9 szántó 

0217/9 szántó 0240/30 rét 

0219 út 0240/66 út 

0220/3 tanya 0240/67 rét 

0220/4 b szántó 0240/68 telephely 

0220/5 b szántó 0240/69 út 

0222 közút 

0222 b erdő 
 

 
Üzemelés: 
nem releváns 
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7.3. A HATÁSTERÜLETRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, 
TERÜLETHASZNÁLATI ÉS DEMOGRÁFIAI ADATOK, VALAMINT A HATÁSFOLYAMATOK 

JELLEGÉNEK ISMERETÉBEN MILYEN ÉS MENNYIRE JELENTŐS KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK (HATÁSOK) LÉPHETNEK FEL 
 

7.3.1. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati adatok  
 

7.3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 
 

Régió Észak-Alföldi régió 
Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Járás Kisvárda Járás 
Település Kisvárda és Kékcse 

Érintett Környezetvédelmi Hatóság 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kistáj Rétköz 
 
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 275 km2 (a középtáj 9,6%-a, a 
nagytáj 0,5%-a). 
 

 
6. ábra Kistáj 

 
7.3.1.2. Földrajzi adottságok, éghajlat 

 
Meteorológiai viszonyok 
Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napsütés összege 1820 óra; ebből nyáron 750 óra, 
télen 170 óra körüli napfényt élvez a vidék. A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 9,6 -9,7 
°C, ill. 16,8-17,0 °C. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok száma 194-195, tavaszi és őszi 
határnapja ápr. 4-5., ill. okt. 18. Az év folyamán 185-188 napon át általában nem csökken a 
hőmérséklet fagypont alá (ápr. 12-14. és okt. 17-19. között). Az évi abszolút hőmérsékleti 
maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0 és -18,0 °C közötti. Az évi csapadékösszeg 
570-590 mm, de D-en csak 550 és 560 mm közötti. A nyári félévben 330-340 mm eső valószínű. A 
24 órás csapadékmaximum 77 mm, Dombrádon észlelték. A téli félévben 40-42 napon át szokta hó 
borítani a talajt, az átlagos maximális vastagsága 17-18 cm. Az ariditási index D-en 1,25-1,28, máshol 
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1,20 körüli. A leggyakoribb szélirány az É-i, második helyen a DNy-i áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-
3 m/s közötti. Inkább a szárazságtűrő és kevésbé hőigényes növényeknek kedvez az éghajlat.  
(forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 
 
Az átlagos szélsebességek és a gyakoriságok égtájanként a következők (meteoblue adatai alapján):  
 

szélirány 
szélsebesség 

m/s 
szélgyakoriság 

% 
szélirány 

szélsebesség 
m/s 

szélgyakoriság 
% 

É 2,54 15,5% D 2,72 8,8% 

ÉÉK 2,01 7,9% DDNY 3,19 4,6% 

ÉK 1,38 4,2% DNY 2,94 3,3% 

KÉK 0,90 5,4% NYDNY 2,96 2,1% 

K 1,05 4,6% NY 1,81 2,4% 

KDK 1,23 6,8% NYÉNY 2,25 2,6% 

DK 1,78 7,9% ÉNY 2,39 5,6% 

DDK 2,28 8,6% ÉÉNY 2,59 10,0% 

 
Átlagos szélsebesség: 2,17 m/s. 
 

 
7. ábra Szélrózsa (Kisvárda) 

 
Domborzati adatok 
A kistáj 94,5 és 127,4 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű tökéletes síkság. 
A felszín kis átlagos relatív reliefű (2 m/km2); a Tisza mentén fekvő területeken alacsonyabb, a 
középső és különösen a K-i részen kissé magasabbak az értékek. Itt a változatosságot a helyenként 8 
m magasságot is elérő futóhomokbuckák jelentik. Formái eolikus és folyóvízi eredetűek.  
A futóhomokformák közül a keskeny, mély szélbarázdák és a hosszanti, ill. parabola alakú garmadák 
jellemzőek. A Tisza mentén fekvő területek homokhátakkal és elhagyott medermaradványokkal 
fedettek. 
Mélyen paleo-és mezozoikumi árokkal felszabdalt, tönkösödött röghegységek húzódnak, melyet a 
miocén vulkánizmus 1000-2000 m vastag tufatakaróval fedett be (Kormány, 2000). A pannon 
korszakban bekövetkező süllyedés eredményeként tekintélyes vastagságú tavi, majd folyóvízi 
üledékek rakódtak le (Gyarmati, 2002). A beltavi üledékek helyenként meghaladják a 600 m-es 
vastagságot. A felső-pannon emelet befejező stádiumában a Pannon-beltó elsekélyesedett és 
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megkezdődött az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság kialakulása. A Felső-Tiszavidék az 
újpleisztocénig a Nyírséggel közel azonos magasságban helyezkedett el. A würm felső-
pleniglaciásában, az Alföld minden hordalékúpján mozgott a homok (Martonné, 2006). A 
homokmozgás annak köszönhető, hogy megváltozott az éghajlat és a gyér növényzet képtelen volt 
szembeszállni a munkaképes északias szelekkel. A felső-pleniglaciálisban  a Felső-Tiszavidék kistájai 
süllyedni kezdtek és a folyó elhagyta az Ér völgyét. A megváltozott lejtésviszonyoknak megfelelően 
a Tisza ÉNy felé fordult Záhony irányában. A Rétköz felszíne 15-25 m-t süllyedt, így egyes részei 
elvizenyősödtek. A Tiszának a Bodrogközben és Rétközben való megjelenése a korábbi vízhálózat 
teljes átalakulását jelentette. A Bodrogot összetevő folyókat a meanderező Tisza fogta be. A Tisza 
oldalazó eróziójával előbb a Bodrogközben, majd a Rétköz területén pusztította a pleisz tocén végi 
felszíni formákat. A folyó a holocénre a homokfelszínek nagy részét letarolta, illetve szigetekre 
tagolta. A Tisza szeszélyesen változtatta folyásirányát. Erről elhagyott medrei, és morotvái 
tanúskodnak. A Tisza árvizei és a Nyírvizek a Rétközi öblözet 70%-át elárasztotta. Az elöntések alól 
csak a magasabb térszínek mentesültek (Kormány, 2000). 
 
Földtan 
A medencealjzatról csak bizonytalan ismeretek vannak. A középső-miocén intermedier 
vulkanizmusának anyagára vastag posztvulkáni üledékek rétegződtek. A felszín legnagyobb részét 
(több mint 85%-át) holocén üledékek (öntéshomok, öntésiszap, lápos-kotus képződmények) 
foglalják el. A Rétköz középső részén a kotus-lápos üledékekből szigetszerűen kiemelkedő 
pleisztocén futóhomokok gyakran löszös homoktakaróval fedettek. Ezekben a pleisztocén folyamán 
jellegzetes futóhomok-buckás felszínek maradványait kell látnunk. Az óholocénban megindult 
süllyedés miatt a Tisza oldalazó eróziójával ugyanis lenyeste a szélbarázdás felszíneket, s megindult a 
terület láposodása is. 
 
A Rétköz területén legnagyobb arányban holocén üledékek (öntés iszap, tőzeg, kotu stb.) foglalnak 
helyet. A típusos kotus és tőzeges üledékréteg nagyrészt – a víztelenítés és kiszáradás hatására – mára 
már eltőntek. A Tisza periodikus áradásai révén jelentékeny vastagságú öntésképződményekkel 
(öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag) borította el a szélesebb-keskenyebb part menti sávot. Az 
alluviális felhalmozódás a pleisztocén végétől az árvízvédelmi gátak megépítéséig tartott. 1888 -tól 
üledékeit már csak a szők hullámtérben terítheti szét. Gyakori vízhatás alatt álló, rossz lefolyású 
területeken szikes agyag és szikes iszap képződményekkel találkozunk. Nagyobb kiterjedéső szikes 
foltok a Rétköz Közép-Nyírséggel határos széles sávjában (Búj, Őbrány, Nagyhalász, Vasmegyer, 
Tiszarád) találhatóak. 
A Rétköz legősibb felszíni képződménye a felső-peniglaciális korú fotóhomok, amely a Tisza 
megjelenéséig a kistáj nagy részét borította. A Rétköz legkarakteresebb ÉK-i részén 
(Szabolcsveresmart, Döge, Kékcse, Tiszakanyár, Dombrád), a környezetüknél helyenként 5-6 m-nél 
is magasabb, összetorlódott garmadák (garmadamezők) és maradékgerincek törik meg a síksági táj 
egyhangúságát. A szélbarázdák mélysége 1-2 m között alakul. A különböző homokformák 
csapásiránya ÉÉNy – DDK-i. A Rétköz D-i részén É-D-i irányú homokformák (garmadák, 
maradékgerincek, szélbarázdák) méretüket tekintve elmaradnak az ÉK-i részek homokformáitól. A 
Rétköz középső részein kisebb löszös homokfoltok fordulnak elő, amelyek 2 - 5 m-rel emelkednek 
környezetük fölé. 
Az eolikus akkumulációs homokformák és a deflációs mélyedések kialakulása között szoros 
összefüggés fedezhető fel. Minél nagyobb területről fújta ki a szél a homokot É-ról, annál kiterjedtebb 
homokmező halmozódik fel D-i irányban. Nagyobb deflációs mélyedések leginkább a Rétköz Ny-i 
részében (Búj – Tiszabercel között), illetve ÉK-en (Szabolcsveresmart és Kékcse határában) 
találhatóak. 
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8. ábra Földtani alapszelvény 

 
Közlekedési viszonyok 
Periferikus közlekedési hálózati helyzetű, főút és vasút nélküli terület. ÉK-i határához közel fut a 4. 
sz. főút és a Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villamosított vasúti fővonal, amelyen csak Pátrohának 
van - már a kistáj területén kívüli - vasútállomása. A kistáj Ny-i felében vezet a Nyíregyháza-Dombrád 
keskeny nyomközű vasút 16 km-es szakasza. Állami közútjainak hossza 74 km, közútsűrűség 25 
km/100 km2. Rétközberencs közúthálózati végpont. Keskeny nyomközű vasútvonalainak hossza 16 
km, a vasútsűrűség 5,3 km/100 km2. Településeinek 30%-a rendelkezik vasútállomással, közülük 
Dombrád vasúthálózati végpont. A kistáj hajózható vízi útja a Tisza Révleányvár és Tiszabercel 
közötti 40 km-es szakasza. Kompátkelőhelyek: Szabolcsveresmart-Révleányvár, Dombrád-Cigánd. 
Egyetlen Tisza-hídja Dombrádnál vezet át a Bodrogközbe. 
Településhálózat jellemzése 
A kistáj 10 települése 1 kivétellel 1000 főnél népesebb, közepes méretű falu. A településsűrűség (3,8 
település/100 km2) valamivel nagyobb az országos átlagnál. A külterületi népesség aránya viszonylag 
magas (2001: 6,2%), ez azonban alapvetően nem tanyavilágot, hanem egykori uradalmi majorokat 
takar. Egyetlen városi jogállású települése a szerény központi helyi funkciókkal  rendelkező Dombrád 
(2001: 4155 lakos). A városi lakosság aránya mindössze 22%.  
 
Népesség  
A népsűrűség (2001: 80 fő/km2) alacsonyabb az országos átlagnál, nagyon ritkásan lakott részei 
azonban nincsenek. Az 1960-as népességmaximum után a lakosságszám csökkent, 1990 után azonban 
ismét növekedésnek indult (2001:18 786 fő), ebben a természetes szaporodás és a pozitív vándorlási 
egyenleg egyaránt szerepet játszott. A korszerkezet nagyon fiatalos, a népesség közel 1/4 -e 
gyermekkorú, a 65 év felettiek aránya viszont alig haladja meg a 13%-ot. Az elöregedési index 
mindenütt kedvező. Ezzel szemben az iskolázottsági szint rendkívül rossz: a lakosság közel 1/3 -a 
még az általános iskolát sem végezte el, ezen belül közel 3% egyetlen osztályt sem. A diplomások 
aránya (2001: 2,5%) mindössze 1 /5-e az országos átlagnak.  
Vallási téren a reformátusok dominálnak (2001: 62,6%), messze megelőzve a római és a görög 
katolikusokat (20,7, ill. 7,3%). A felekezethez nem tartozók aránya rendkívül alacsony (2,5%), de nem 
jelentős az ismeretlen vallásúak részesedése sem (5,8%). A lakosság több mint 90%-a magyar, említést 
csak a romák érdemelnek (2001: 5,7%). 
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen rosszak, az alacsony gazdasági aktivitás (2001: 22,4%) 
magas munkanélküliséggel párosul (2001: 25,3%). A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor alig 
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haladja meg az 50%-ot, az átlagosnál nagyobb viszont az ipar, de még a mezőgazdaság részesedése is 
(2001: 40,1, ül. 8,7%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya 14%, ez több mint kétszerese az országos 
értéknek. 
 

7.3.1.3. Levegő (Alap-légszennyezettség) 
 
A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 
zónacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők:  

- kén-dioxid    F 

- nitrogén-dioxid   F 

- szén-monoxid   F 

- szilárd (PM10)   E 

- benzol    F 

- talajközeli ózon   O-I 

- PM10 – Arzén   F 

- PM10 – Kadmium   F 

- PM10 –Nikkel   F 

- PM10 – Ólom   F 

- PM10 – Benz(a)-pirén  D 
 
A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi 
(EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a 
légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 
légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb 
között van. A D csoportba tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 
van. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.  
 
A háttérszennyezettség tekintetében a legközelebbi automata mérőpont (Nyíregyháza) adatait 
használtuk fel. 2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat 
adatai alapján (OMSZ kiadvány) alapján a térség átlagos légszennyezettségi adatai:  
 

Légszennyező anyag Éves átlag (µg/m3) 

SO2 2,3 

NO2 24,2 

NOx 46,4 

CO 559 

O3 46,5 

PM10 30 

benzol 0,9* 

    *becsült 
 

7.3.1.4. Környezeti zaj 
 
A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzaja  
 
A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés, a nagyobb ipari-gazdasági zajkibocsátók 
és az urbánus környezet összetett zajemissziói alakítják. A zajkibocsátók között első helyen a 
közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a kialakult hagyományos alföldi 
településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű közlekedési rendszer, valamint a közlekedési 
rendszert használó magas zajszintű technikák (járművek, munkagépek) szinergikus hatása 
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eredményezi. A területen folytatott gazdasági-ipari tevékenységek (ipar, mezőgazdaság) szintén 
hozzájárulnak a terület háttérzaj szintjéhez. 
 
A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség több pontján. 
Mérés ideje: 2017. április 13. 10-14 óra között. 
 
A kibocsátott zaj 10 percnél hosszabb mérési időintervallumokat választottunk.  A vizsgálatot a 
mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek egymástól nagyobb 
mértékben 3 dB(A) értéknél. 
 
A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása: 
LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 
Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

 
A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: 
Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 
ahol 
∆LA = LAeq,mért – LAa. 
LAa a mérési pontokra vonatkozó alapzaj értékek dB(A) 
LASmax a mérőműszer slow időállandójával mért maximum szint dB(A) 
LAImax a mérőműszer impuls időállandójával mért maximum szint dB(A) 
TV a vonatkoztatási idő Óra 

 
Mérési pontok 
A háttérzaj meghatározása érdekében a tervezési terület több pontján végeztünk tájékoztató 
méréseket. 

Mérési pont EOV X EOV Y 

M1 870530 327068 

M2 870868 327040 

M3 872872 326364 

M4 873645 325904 

M5 871529 326357 

 
Eredmények elemzése 
 

Mérési pont: LAa: LAeq,mért ∆LA Ka LAImax LASmax Kimp ∆Lterc LAeq LAM 

M1 33 49,8 16,8 -0,0917 76,8 76,5 0,000 0 49,71 49,71 

M2 33 41,23 8,23 -0,7074 65,9 65,7 0,000 0 40,52 40,52 

M3 33 42,6 9,60 -0,5044 63,3 61,3 0,000 0 42,10 42,10 

M4 33 47,6 14,60 -0,1533 74,3 74,1 0,000 0 47,45 47,45 

M5 33 42,5 9,50 -0,5169 88,7 88,4 0,000 0 41,98 41,98 

 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

- Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken nappal „Gazdasági terület” besorolású területen nem lehet több 60 dB-nél. 

- Lakóterületen (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények területen, a temetőknél, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-
nél.  

- Üdülőterületen, különleges területek közül az egészségügyi területen nem lehet több 45 dB-
nél. 

 
A közúthoz közeli mérési pontokon a háttérzaj jelenleg határérték közeli.  
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9. ábra Zajmérési pontok 

 
Közutak zajterhelése 
A háttérterhelés meghatározása szempontjából a tervezési területen a közúti forgalomból eredő 
zajkibocsátással is számolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, 
valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. 
számú melléklete alapján meghatároztuk meg. 
 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
 
Út tulajdonságai: 

Az út Szakasz 
Hosszesés 

% 
Útburkolat 

neve 
kezdete 
x, y, z 

vége 
x, y, z 

381 - Sátoraljaújhely-
Pácin-Cigánd-Kisvárda 

másodr. fõút 
42+671 45+504 0,01% 

AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 
35/65 kötőanyaggal 4 évesnél régebbi 
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; 

AB-12/F 

 
Számítás menete és eredmények (egyenértékű hangnyomásszint): 
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Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 
A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap -
ban megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves  átlaga), 
járműkategóriánkénti bontásban. 

személy- és kisteher-gépkocsi 4611 

szóló autóbusz 74 

csuklós autóbusz 7 

könnyű tehergépkocsi 21 

szóló nehéz tehergépkocsi 55 

tehergépkocsi szerelvény 163 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 54 

 
Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 
Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 
Napközben 06-18 

óra 
Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai járműkategória jele → I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Út-/forgalomjelleg kategória* ↓ i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli 
szakaszai 

0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat 
lebonyolító főutak) 

0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 288,19 186,75 50,72 

II. 9,23 5,96 1,81 

III. 13,80 8,89 2,98 

Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 
Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó 
sebesség. 
Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként, 
napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út - és 
időszakaszra érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség 
korrigált értéke alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni.  
 
A korrigált sebesség: 

 

A = 0,07 vmegengedett + 20  
Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS  

 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

155,61 100,80 27,75 

84,45 86,32 88,96 

II. 70 24,9 64,26 66,17 68,90 

III. 70 24,9 64,26 66,17 68,90 
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Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz d ref = 7,5 m. 
 
A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i 
 
A kopórétegnek a forgalom zajhatását jelentősen befolyásoló érdessége és hangelnyelő tulajdonsága.  
A számítási eljárásban a kopóréteget az "A"-"E" kategóriák valamelyikébe soroljuk.  
Akusztikai érdességi kategória Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i = 

A AB-8; AB-12; ZMA-8; ÖA-8; ÖA-12; Modifikált vékonyaszfaltok 0 

B 
AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 4 évesnél régebbi 

vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F 
0,29 

C 
4 évesnél régebbi AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 

Egy, ill. kétrétegű bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellátott 
kopórétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 

0,49 

D 
Beton, Repedezett aszfalt kopórétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-

16/F; AB-20 
0,67 

E 
Kiverődött beton, Kiskockakő, Díszburkolat (pl. VIACOLOR), 

Keramit, ÉHA-16; ÉHA-20 
0,78 

 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,0 
 
c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszint 
 
Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 
 
A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 

 
ahol:  

- az adott akusztikai járműkategóriához tartozó A i Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat 
szerint kell behelyettesíteni:  

Akusztikai járműkategória Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 2 2,92 3,03 2 2,62 3,92 

2 2,4 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 

3 2,7 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 

- vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter  

- [k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az 
adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni. 

 
A [KD]g, s, t, j, i számítása: 
 
[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 
ahol  

- vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra  
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 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,41 -10,97 66,44 

II. 78,45 -24,73 53,72 

III. 82,19 -22,98 59,21 

este 

I. 77,65 -12,95 64,70 

II. 78,74 -26,75 51,99 

III. 82,43 -25,02 57,41 

éjjel 

I. 77,98 -18,74 59,24 

II. 79,15 -32,11 47,04 

III. 82,78 -29,94 52,84 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 

 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 
hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 
LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 
(dB) 

napközben 67,38 60,00 7,38 

este 65,64 60,00 5,64 

éjjel 60,35 50,00 10,35 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  
Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  
nappal  60 dB(A), 
éjjel  50 dB(A). 
 
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabályban 
meghatározott határértékeket. 
 

7.3.1.5. Talaj adottságok 
 

7.3.1.5.1. A térség talajtípusai 
 
A talajtakaró igen változatos, annak ellenére, hogy a terület 88%-át kitevő öntésanyagokon réti, réti 
öntés, telkesített síkláp és nyers öntés talajok találhatók. A réti talajok (24%) mechanikai összetétele 
a vályogtól az agyagos vályogon keresztül az agyagig változik. Szénsavas meszet nem tartalmaznak.  
A vályog talajok kémhatása savanyú, a nehezebb mechanikai összetételűeké pedig erősen savanyú. 
Szervesanyag-tartalmuk 3 és 4% közötti. Termékenységi besorolásuk a 30-50 (int.) talajminőségi 
pontok között változik. Az agyagos vályog és agyag mechanikai összetételű öntés réti talajok (27%) 
kémhatása a mechanikai összetételtől függően gyengén vagy erősen savanyú. Szervesanyag-tartalmuk 
1-2%, a 35-50 (int.) földminőségi kategóriába tartoznak. A kistáj legnagyobb kiterjedésű (32%) 
talajtípusát a lecsapolt és telkesített síkláp talajok képviselik. Kémhatásuk gyengén savanyú. 
Termőréteg-vastagságuk a felszín közeli talajvíz (<70 cm) által korlátozott. A 15-30 (int.) 
talajminőségi kategóriába tartoznak. A Tisza menti nyers öntéstalajok (5%) agyagvagy vályog fizikai 
féleségűek. Kémhatásuk gyengén savanyú, szervesanyag-tartalmuk <1%. Földminőségük a 25-40 
(int.) ponthatárokkal jellemezhető. A vízhatás alatti talajok mintegy ötödé rét-legelőként 
hasznosítható. A táj talajainak erdőterületi hasznosíthatósága 5 és 15% közötti. A kiemelkedő 
szigetek homokfelszínein futóhomok (2%), valamint kovárványos barna erdőtalajok (5%) találhatók. 
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A homokhátak szőlőtermesztésre és gyümölcsös (almás) telepítésére alkalmasak. A szigetek löszös 
üledékeinek talajai a réti csernozjom talajok (5%), amelyek homokos vályog fizikai féleségűek, nem 
felszíntől karbonátosak, szervesanyag-tartalmuk csupán 1-2%. Ezek a táj legkedvezőbb 
mezőgazdasági adottságú (int. 55-65) talajai. 
 
Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület „réti öntéstalaj” és „lecsapolt és telkesített 
síkláp” talajfoltokra esik. 
 
Öntés réti talajok  
E típusban mind a réti folyamat, mind a talajok öntésjellegének nyomai fellelhetők. A réti talajokra 
jellemző humuszképződés, valamint az öntésterületek hordalékanyagának rétegzettsége és 
kialakulatlansága egymás mellett jelenik meg. A szelvények humuszos szintje jól kivehető, általában 
30-40 cm vastag és 2-3% szerves anyagot tartalmaz; tehát elmarad a többi réti talajtípusétól.  
Területük az ártér magasabban fekvő részeire terjed ki, amely az állandó vagy az időszakos 
vízborítástól mentesülve lehetőséget ad a folyamatos talajképződésre. A megtelepedő állandó 
növénytakaró alatt elsősorban a humuszosodás indul meg, mégpedig olyan feltételek mellett, amelyek 
a réti talajok képződését határozzák meg.  
Vízgazdálkodásuk általában kedvező, és ha a talajvíz nincs túl közel a felszínhez, a tavaszi túl nedves 
időszak sem tart soká. A nyári időszakot a talajvíz a növények számára hasznosan befolyásolja. 
Tápanyag-ellátottságuk kedvező. 
 

 
10. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 
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Lecsapolt és telkesített rétláp talajok  
A rétláp talajok átalakítását a szárazföldi művelés bevezetése esetén telkesítésnek nevezzük. 
Telkesítés hatására megszűnik az állandó vízborítás, majd a lápok lecsapolása miatt süllyed a 
talajvízszint. A kiszáradó felszíni rétegek felégetésével hamu- és cserépszintek alakultak ki. A sok 
szerves anyagot tartalmazó rétegek huzamosabb ideig tartó erősebb kiszáradása a víztároló képesség 
és a duzzadó-képesség jelentős csökkenését vonja maga után.  
 

7.3.1.5.2. Talajvizsgálati jelentés adatai 
 
A 'MÉLYGÉPTERV' Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent I u. 3. II. em. 10.) megbízást adott a NyírGeo 
Kft részére a Kisvárda és Kékcse között, a 381 számú főút északi oldalára tervezett kerékpárút 
tervezéséhez talajvizsgálati jelentés készítésére. A talajvizsgálati  jelentést az e-UT 06.02.11 „Utak és 
autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” című műszaki előírás szerint állították 
össze, célja a tervezett út földmunkáinak geotechnikai megalapozására.  
A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat az Eurocode 7 vonatkozó szabványainak (MSZ EN 1997 
Eurocode 7, MSZ EN ISO 14688, MSZ CEN ISO/TS 17892, MSZ CEN ISO/TS 22476-2, MSZ 
14043) figyelembe vételével végezték. 
 
A talajviszonyok pontosabb megismerése céljából - 2017. június 23-án kisátmérőjű fúrásokat 
mélyítettek 3,0 méteres mélységig, Borro típusú kisátmérőjű kézi fúróberendezéssel, folyamatos spirál 
fúrószállal. 
 

 
11. ábra Fúráspontok helye 
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A fúrások alapadatait: 

Feltárás jele EOV X EOV Y Terepszint (m.B.f.) Fúrás mélysége (m) 

1. fúrás 872527 326232 97,06 3 

2. fúrás 871709 326521 95,31 3 

3. fúrás 871509 326602 95,83 3 

4. fúrás 870887 326905 97,19 3 

 
A tervezési szakasz jellemzően fás-erdős vagy mezőgazdaságilag művelt területeket érint, ahol a 
felszín közeli rétegek néhol humuszosak, közepesen illetve nagyon szervesek (tőzeges), növényi 
maradványosak, a művelés következtében viszonylag lazák. A minták egy része rendkívül magas 
víztartalma (w > 70 %) és magas szerves-anyag tartalma (izzítási vesztesége Iv = 15,3-39,0) tőzeges 
talajra utal. A területen a talaj rétegződése változatos. Fúrásaikban változatos rétegződést találtak, 
nagyrészt sovány valamint kövér agyag valamint iszapos finomhomok talajok váltakoznak.  
Mind a 4 fúrásunk felső rétegeiben, a 0,6 m-es és a 1,9 m-es mélységében közepesen illetve nagyon 
szerves, tőzeges rétegek települtek. 
 
 

 
12. ábra Rétegsorok 
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7.3.2. A várható környezeti hatások becslése 
 

7.3.2.1. Létesítés 
 

7.3.2.1.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 
 

7.3.2.1.1.1. A számítások során felhasznált alapelvek, szabványok 
 
Vonalforrások: 

- A munkaterületek megközelítési útjait érő légszennyező anyag terhelést (Pillanatnyi 
vonalforrást feltételezve, és rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra)) az MSZ 21459/2-
81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása, az MSZ 
21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása és az MSZ 21459/1-81: 
Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok alapján határoztuk meg.  

- A munkaterületek és a közutak közötti szállítási útvonalak poremisszióját az U. S. 
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 
13.2.2. Unpaved Roads irányelvei alapján határoztuk meg. A szennyező anyag terjedési 
számításaink a korábban ismertetett szabványok alapján pillanatnyi vonalforrás esetére és 
rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) végeztük el. 

- A közutakra vonatkozó szállítási tevékenység esetében folytonos vonalforrást 
feltételeztünk. Használt szabványok: MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és 
vonalforrás szennyező hatásának számítása és MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás 
mértékének meghatározása. 

 
Diffúz források: 
A létesítés során számos a levegőt érő terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta 
légszennyező anyag kibocsátásból, másrészt a földmunkák során fellépő kiporzásból eredően.  
A beavatkozás során feltételezzük, hogy kialakul egy felületi forrásként (50x50 m) értelmezhető 
felület melyen belül a munkagépek mozognak, a terjedési számításoknál a felületi forrás effektív 
kibocsátási magasságát 3,0 m-nek vettük.  
A kibocsátott légszennyező anyagok által okozott légszennyezettség számításánál meghatároztuk a 
rövid átlagolási időtartamra (1 h) vonatkozó maximális talajközeli koncentrációt (CGmax) átlagos 
szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemző szélirányok és szélgyakoriságok ismeretében 
égtájanként meghatároztuk a várható hatások hatástávolságát. 
 
Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 
 
A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait és szakértői munka 
során alkalmazott szabványokat alkalmaztuk. 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:  
„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag 
terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás 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;” 
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A rendelet értelmében tehát 3 feltételre határoztuk meg a hatásterületet. A hatásterület nem 
értelmezhető (NÉ-vel jelölve a számításokat ismertető táblázatokban) abban az esetben, ha a 
maximális kibocsátás koncentrációja kisebb, mint a feltételként szabott koncentráció értéke.  
 
A területre vonatkoztatott stabilitási széljellemzők gyakorisága:  

Stabilitási index Stabilitási paraméter Szélexponens Gyakoriság 

1 0,464 0,410 3,78 

2 00446 0,390 5,23 

3 0,427 0,370 9,40 

4 0,384 0,340 13,62 

5 0,343 0,310 21,82 

6 0,282 0,290 39,77 

7 0,170 0,220 6,46 

 
Széljellemzők: 

Szélirány szélsebesség - u (m/s) szélgyakoriság - θ (%) 

É 2,54 15,5% 

ÉÉK 2,01 7,9% 

ÉK 1,38 4,2% 

KÉK 0,90 5,4% 

K 1,05 4,6% 

KDK 1,23 6,8% 

DK 1,78 7,9% 

DDK 2,28 8,6% 

D 2,72 8,8% 

DDNY 3,19 4,6% 

DNY 2,94 3,3% 

NYDNY 2,96 2,1% 

NY 1,81 2,4% 

NYÉNY 2,25 2,6% 

ÉNY 2,39 5,6% 

ÉÉNY 2,59 10,0% 

 
A hatásterületet a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 
viszonyok mellett határoztuk meg: 

‐ Stabilitási index: 6 

‐ Stabilitási paraméter: 0,282 

‐ Szélexponens: 0,290 

‐ Átlagos szélsebesség: 2,17 m/s 
 
Érdesség: átlagosan 0,3. 

 
A munkagépek kibocsátásai: 
 
A munkagépek kibocsátásait a következő EU direktívában foglaltaknak megfelelően határoztuk meg:  
 
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 
14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 
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Motorkategóriák (1)E rendelet alkalmazásában a következő, az I. mellékletben megállapított 
alkategóriákra bontott motorkategóriákat kell alkalmazni:  
1. „NRE kategória”: a) olyan, közúton vagy egyéb módon való haladásra vagy mozgatásra szánt és 
alkalmas nem közúti mozgó gépekbe szánt motorok, amelyek nincsenek kizárva a 2. cikk (2) 
bekezdésének hatálya alól, és az e bekezdés 2–10. pontjaiban meghatározott egyetlen más 
kategóriában sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategóriájú 
motorok helyett használt, 560 kW-nál kisebb referenciateljesítményű motorok;  
2. „NRG kategória”:kizárólag áramfejlesztő gépcsoportokban használt, 560 kW-nál nagyobb 
referenciateljesítményű motorok; az e jellemzőkkel rendelkező motoroktól eltérő , áramfejlesztő 
gépcsoportokba szánt motorok az NRE vagy az NRS kategóriába tartoznak, a jellemzőiktől függően; 
3. „NRSh kategória”: kizárólag kézi gépekben használt, 19 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, 
szikragyújtású kézi motorok;  
4. „NRS kategória”:az NRSh kategóriába nem tartozó, 56 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, 
szikragyújtású motorok;  
5. „IWP kategória”: a) kizárólag belvízi hajókon, azok közvetett vagy közvetlen meghajtására 
használt, vagy azok közvetett vagy közvetlen meghajtására szánt, 19 kW vagy annál nagyobb 
referenciateljesítményű motorok; b) az IWA kategóriájú motorok helyett használt motorok, feltéve 
hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;  
6.„IWA kategória”: olyan segédmotorok, amelyeket kizárólag belvízi hajókra szántak és amelyek 
referenciateljesítménye 19 kW-nál nagyobb vagy azzal egyező;  
7. „RLL kategória”:kizárólag mozdonyokban, azok meghajtására használt vagy azok meghajtására 
szánt motorok;  
8. „RLR kategória”: a) kizárólag vasúti motorkocsikban, azok meghajtására használt vagy azok 
meghajtására szánt motorok; b) az V. szakasz szerinti, RLL kategóriájú motorok helyett használt 
motorok;  
9.„SMB kategória”: kizárólag motoros szánokba szánt szikragyújtású motorok; a motoros szánokba 
szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak;  
10. „ATS kategória”: kizárólag ATV és SbS járművekbe szánt szikragyújtású motorok; az ATV és 
SbS járművekbe szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak.  
 
A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott NRE motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz 
szerinti kibocsátási határértékek: 
 

 
13. ábra Fajlagos kibocsátási értékek 
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7.3.2.1.1.2. A 381. sz. utat érő járulékos terhelés a létesítés idején 
 
Az építkezéshez szükséges anyagok beszállítása és a személyforgalom jelentős forgalomnövekedést 
eredményez.  
 
Napi járműszám :  20 db tehergépkocsi 
   10 db személygépkocsi 
 
A teljes forgalom a 381 sz. közutat terheli. 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
 
Járműforgalom jelenleg: 

Járműkategória jármű/nap órás forgalom 

személygépkocsi 4665 265,32 

tehergépjármű 239 13,59 

busz 81 4,61 

 
Kibocsátási 
normák 

A fajlagos emisszió-értékek az előbb felsorolt tényezőktől, a jármű-
sebességtől függnek. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt 
adatokat, az emisszió csökkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhető. (Itt 
x:200x az évek száma. Az így kiszámított f faktorokkal szorozni kell a 2000. 
évi fajlagos emisszió-értékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-
értékeket.) 

 
A vizsgált útszakaszok szennyező anyag kibocsátásainak számítása a következő módon lehetséges:  

 
ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i -edik szennyező 
anyag komponensből [mg/s m]; 
eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges 
sebességénél [g/km] 
nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 –személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb 
tömegű tehergépjármű, j=3 –autóbusz) [db/óra] 
 

eij CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 4,487 1,208 1,853 0,007 0,083 

busz 4,189 0,199 2,072 0,073 0,369 

tehergépkocsi (>3,5 t) 4,888 0,345 2,994 0,592 0,687 

 
a vizsgált útszakaszon áthaladó 
teljes légszennyező anyag 
kibocsátása az i-edik szennyező 
anyag komponensből  
[mg/s m]; 

 CO CH NO2 SO2 PM 

szgk 0,327 0,088 0,135 0,000 0,006 

busz 0,005 0,000 0,002 0,000 0,000 

tgk 0,018 0,001 0,011 0,002 0,002 

Ei=Ep 0,350 0,090 0,148 0,003 0,009 
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Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó koncentráció 
számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében, felszín közeli receptor 
pontban, ha eltekintünk az ülepedéstől és a kémiai átalakulástól, az alábbi egyenlettel történik:  
MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  
MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása 
 

 
 
d: a receptornak a vonalforrástól való merőleges távolsága 
α: a szélirány és az út által bezárt szög 
E: folytonos működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag 
emissziója (mg/m/s) 
H: a vonalforrás kibocsátásának effektív magassága – 0,5 m 
TÁ

1/2: a gázállapotú szennyezőanyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő (s)  
TN

1/2: a gázállapotú szennyezőanyag nedves ülepedésének mértékét jellemző felezési idő (s)  
TSZ

1/2: a gázállapotú szennyezőanyag száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő (s) 
x: a receptornak a vonalforrástól való szélmenti távolsága 
u: folytonos vonalforrás füstfáklyára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke (m/s)  
σx0: vízszintes irányú kezdeti turbulens szóródási együttható (m) értéke: 3. 
σz0: függőleges irányú kezdeti turbulens szóródási együttható (m) értéke: 1,5.  
σzv: függőleges turbulens szóródási együtthatója (m) MSZ 21459/1-81 alapján 
 
Légszennyező anyagok terjedése átlagos szélsebesség (2,17 m/s) esetén: 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

up 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 189,93 179,49 162,70 145,92 118,41 79,03 59,62 48,21 40,69 35,35 

CH 48,55 45,88 41,59 37,30 30,27 20,20 15,24 12,32 10,40 9,04 

NOx 80,41 75,99 68,88 61,78 50,13 33,46 25,24 20,41 17,23 14,97 

SO2 1,49 1,41 1,28 1,14 0,93 0,62 0,47 0,38 0,32 0,28 

PM10 4,82 4,55 4,13 3,70 3,00 2,00 1,51 1,22 1,03 0,90 

 
Hatástávolságok: 
 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) 
Határérték helye 

(m) 

CO 189,93 10000 nem értelmezhető 

CH 48,55 500 nem értelmezhető 

NOx 80,41 100 nem értelmezhető 

SO2 1,49 250 nem értelmezhető 

PM10 4,82 50 nem értelmezhető 
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Hatástávolság – feltételek szerint (m): 

Légszennyező anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m) 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 20,6 11,4 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető 2,3 2,7 

 

 
14. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a távolság függvényében (alapállapot) 

 
Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy az út forgalmát növeljük napi 10 db 
személyautó és 20 db tehergépjármű járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk:  
 
Járműforgalom (járulékos forgalommal együtt): 

Járműkategória Járulékos forgalom j/nap órás forgalom jelenlegi 
személygépkocsi 4675 265,9 265,3 
tehergépjármű 259 14,7 13,6 

busz 81 4,6 4,6 
 
A vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i -edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m] (∆Ei) 
 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,350 0,090 0,148 0,0027 0,0089 

létesítés idején 0,353 0,090 0,149 0,0029 0,0091 

∆Ei 0,002 2,95E-04 0,001 1,82E-04 2,19E-04 
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Átlagos szélsebesség (2,17 m/s) esetén: 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

up 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 191,13 180,62 163,73 146,84 119,16 79,53 59,99 48,52 40,95 35,57 

CH 48,71 46,03 41,73 37,43 30,37 20,27 15,29 12,37 10,44 9,07 

NOx 81,05 76,60 69,43 62,27 50,53 33,73 25,44 20,57 17,37 15,09 

SO2 1,59 1,50 1,36 1,22 0,99 0,66 0,50 0,40 0,34 0,30 

PM10 4,94 4,66 4,23 3,79 3,08 2,05 1,55 1,25 1,06 0,92 

 
Hatástávolságok: 
 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) Határérték helye (m) 

CO 191,13 10000 nem értelmezhető 

CH 48,71 500 nem értelmezhető 

NOx 81,05 100 nem értelmezhető 

SO2 1,59 250 nem értelmezhető 

PM10 4,94 50 nem értelmezhető 

 
Hatástávolság – feltételek szerint (m): 

Légszennyező anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 20,8 11,5 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető 2,6 2,7 

 

 
15. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a távolság függvényében (létesítés) 
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Növekmény 

CO 0,63% 

CH 0,33% 

NOx 0,80% 

SO2 6,64% 

PM10 2,47% 

 
A létesítés járműforgalma átlagosan 2,18 %-os növekedést okoz mindösszesen. 
A hatástávolság 0,2 m-rel növekedik. 
 
A hatástávolságon belül lakott ingatlanok nem találhatók, a megnövekedett forgalomnak 
humán egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen 
környezetében nem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós  
határértékeket. 
 

7.3.2.1.1.3. Földutakat érő terhelés (kiporzás) 
 
A számítások a közút, valamint a munkaterület között megtett útszakaszra (földút) vonatkoznak. A 
legmagasabb járműszám okozta hatást vizsgáljuk csak. 
A beruházás során napi 15 db, kétirányú forgalom esetén napi 30 db jármű közlekedik földúton a 
munkaterületek között. 
 
Forgalom 

 Járulékos forgalom (j/nap) órás forgalom (j/h) 

személygépkocsi 10 1,25 

tehergépjármű 20 2,50 

 
Porfelverődésből eredő emisszió meghatározása 
 
A poremissziót az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. 
Unpaved Roads irányelvei alapján határoztuk meg. „The following empirical expressions may be used 
to estimate the quantity in pounds (lb) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, 
per vehicle mile traveled (VMT) for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by 
light duty vehicles, emissions may be estimated from the following:” 
 

𝐸 =
𝑘 × (

𝑠
12)

𝑎

× (
𝑆
30)

𝑑

(
𝑀
0,5

)
𝑐  

ahol: 
k, a, c, d: empirikus konstans 
E: emisszió (lb/VMT) 
s: iszap tartalom (%) 
M: talaj nedvesség-tartalom 
S: jármű sebessége (mph) 
C: emissziós faktor  
Átszámítás g/km-re: 1 lb/VMT = 281,9 g/VKT 
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Konstansok: 

 

 

 
 
Modellezésnél alkalmazott értékek: 

 PM10 PM2,5 TSPM 

k 1,8 0,18 6 

s 17 17 17 

M 35 35 35 

S 3,125 3,125 3,125 

C 0,00047 0,00036 0,00047 

a 1 1 1 

c 0,2 0,2 0,3 

d 0,5 0,5 0,3 

 
Emisszió mértéke: 

Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i -edik 
szennyező anyag komponensből [mg/s m]; 
 PM10 PM2,5 TSPM 

lb/VMT 1,1122 0,1109 2,4050 

mg/m 313,5426 31,2660 677,9823 

Járműforgalom 3,75   

Ei 1175,8 117,2 2542,4 

 
A számításaink a korábban ismertetett szabványok alapján pillanatnyi vonalforrás esetére és rövid 
idejű átlagolási időtartamra (1 óra) végeztük el. Szabványok: 
MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  
MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása 
MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása 
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Modellezési alapállandók: 

H – kibocsátás becsült magassága 1,0 

TÁ 61200 

TN 4300 

TSZ 43200 

 
Számítási eredmények: 
 
Átlagos szélsebesség (3,08 m/s) esetén: 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

d 0 1 2 3 4 5 10 15 20 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

x 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

u 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

up 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

σx0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σxp 0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,50 0,72 0,94 

σzp 0,00 0,15 0,24 0,32 0,40 0,46 0,75 1,00 1,22 

σxp
v 3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,01 3,04 3,09 3,15 

σzp
v 1,50 1,51 1,52 1,53 1,55 1,57 1,68 1,80 1,93 

E
re

d
m

é

n
y 

(µ
g
/

m
3
) PM10 16538 17686 16891 14423 11023 7549 233 0,6 0,0002 

PM2,5 1649 1764 1684 1438 1099 753 23 0,1 0,0000 

TSPM 35761 38244 36524 31188 23835 16324 504 1,4 0,0005 

 

Légszennyező 
anyag 

Koncentráció 
a kibocsátásnál 

(µg/m3) 

Maximális 
koncentráció 

(µg/m3) 

Maximum 
helye (m) 

Határérték 
(µg/m3) 

Határérték helye 
(m) 

PM10 16538 66354 0,18 50 12,7 

PM2,5 1649 6617 0,18 20 11,5 

TSPM 35761 143480 0,18 100 12,8 

 
Hatástávolság: 

Légszennyező anyag "A" feltétel "B" feltétel 
"C" 

feltétel 

PM10 14,5 14,7 3,1 

PM2,5 13,3 12,8 3,1 

TSPM 14,6 14,4 3,1 

 
A porfelverődés hatástávolsága 14,7 m. 
 
A lakó ingatlanoknál az additív porterhelés nem várható, a lakóházak távolsága a földutaktól több 
mint 30 m. 
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7.3.2.1.1.4. Az alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátásainak 
meghatározása (felületi forrás) 

 
Alkalmazott gépek alapadatai 
 

Hatótényezők 
Munkagépek és üzemidők 
(1 munkaterületre vetítve) 

Humusz letermelése és depóniába rendezése Forgó-kotró rakodó (105 kW) – 2 db  
Földgyalu (147 kW) – 1 db 
Daru (205 kW) – 1 db 
Finisher (110 kW) – 1 db 
Gumis vibro henger (51 kW) – 1 db 
Fém vibro henger (116 kW) – 1 db 
Tehergépjármű (271 kW) – 2 db  

Tereprendezés 

Útépítés, parkrendezés 

Magasépítés, műtárgykialakítás 

 
7.3.2.1.1.4.1. Munkagépek légszennyező anyag kibocsátásai tereprendezés, útkialakítás és csapadékvíz-

elvezető rekonstrukciós munkák idején 
 
A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 
követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 
97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács 
(EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg. 
 
A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 
becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:  

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

földgyalu 147 514,5 27,9 58,8 2,2 

forgó kotró 105 525,0 20,0 42,0 1,6 

finisher 110 550,0 20,9 44,0 1,7 

gumis vibro henger 51 255,0 9,7 20,4 0,8 

fém vibro henger 116 580,0 22,0 46,4 1,7 

teherautó 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 
Üzemidők és járműszámok: 

Munkagépek 
megnevezése 

Üzemidő – adott munkaterületen 
1 óra alatt végzett munkaidő százalékban kifejezve 

Járműszám 
db 

földgyalu 10% 1 

forgó kotró 30% 2 

finisher 30% 1 

gumis vibro henger 20% 1 

fém vibro henger 20% 1 

teherautó 5% 2 
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Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

földgyalu (g/h) 51,5 2,8 5,9 0,2 

forgó kotró (g/h) 315,0 12,0 25,2 0,9 

finisher (g/h) 165,0 6,3 13,2 0,5 

gumis vibro henger (g/h) 51,0 1,9 4,1 0,2 

fém vibro henger (g/h) 116,0 4,4 9,3 0,3 

teherautó (g/h) 94,9 5,1 10,8 0,4 

Teljes emisszió (mg/s) 220,4 9,0 19,0 0,7 

 
Átlagos szélsebesség (2,17 m/s) esetén a tevékenység környezetében előálló immissziós értékek 
(μg/m3): 

légszennyező anyag → CO HC NO2 NOx PM10 

szélsebesség → 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Maximális koncentráció távolsága (m) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Szóródási együttható - σy (m) 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 

Szóródási együttható - σyt (m) 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53 

Szóródási együttható - σz (m) 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Szóródási együttható - σzt (m) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 758,5 31,1 52,4 65,5 2,5 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 181,5 7,4 12,5 15,7 0,6 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 500 100 200 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 50 10 20 5 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 69,1 47,8 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1888,2 99,8 15,2 30,7 4,0 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 50,0 32,4 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 606,8 24,9 41,9 52,4 2,0 

Hatástávolság (m) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 500 85 100 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsátás és az „A” feltétel határozza 
meg, a hatástávolság ebben az esetben 69,1 m. 
A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 8,1-re alakul ki. 
 
Az égtájankénti korrekciót minden légszennyező anyagra elvégeztük, azonban itt csak a hatásterület 
meghatározó NO2 korrekciót részletezzük csak. 
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NO2 
 
szélirány → É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 
szélsebesség → 2,72 3,19 2,94 2,96 1,81 2,25 2,39 2,59 
Maximális koncentráció távolsága (m) 8,10 8,10 8,10 8,10 5,60 8,10 8,10 8,10 
Szóródási együttható - σy (m) 3,28 3,28 3,28 3,28 2,43 3,28 3,28 3,28 
Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 
Szóródási együttható - σyt (m) 12,08 12,08 12,08 12,08 11,88 12,08 12,08 12,08 
Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 13,12 13,12 13,12 13,12 9,71 13,12 13,12 13,12 
Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 17,53 17,53 17,53 17,53 15,15 17,53 17,53 17,53 
Szóródási együttható - σz (m) 2,49 2,49 2,49 2,49 1,86 2,49 2,49 2,49 
Szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Szóródási együttható - σzt (m) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,32 2,86 2,86 2,86 
Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 1 órás 

41,75 35,60 38,62 38,36 46,38 50,47 47,51 43,84 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 24 órás 

9,99 8,52 9,24 9,18 11,10 12,08 11,37 10,49 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 100 100 100 100 100 100 100 100 
A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 10 10 10 10 10 10 10 10 
Hatástávolság (m) 58,10 51,20 54,70 54,40 34,10 67,20 64,20 60,40 
"B" feltétel (μg/m3) 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 
Hatástávolság (m) 41,20 35,60 38,40 38,20 25,20 48,40 46,10 43,00 
"C" feltétel (μg/m3) 33,40 28,48 30,90 30,69 37,10 40,38 38,01 35,07 
Hatástávolság (m) 16,80 16,80 16,80 16,80 10,80 16,80 16,80 16,80 
Határérték - 24 órás (μg/m3) 85 85 85 85 85 85 85 85 
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 
szélirány → D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 
szélsebesség → 2,54 2,01 1,38 0,90 1,05 1,23 1,78 2,28 
Maximális koncentráció távolsága (m) 8,10 8,10 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 8,10 
Szóródási együttható - σy (m) 3,28 3,28 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 3,28 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 
Szóródási együttható - σyt (m) 12,08 12,08 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 12,08 
Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 13,12 13,12 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 13,12 
Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 17,53 17,53 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 17,53 
Szóródási együttható - σz (m) 2,49 2,49 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 2,49 
Szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Szóródási együttható - σzt (m) 2,86 2,86 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,86 
Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 
órás 

44,71 56,49 60,83 93,27 79,94 68,25 47,16 49,80 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 
órás 

10,70 13,52 14,55 22,32 19,13 16,33 11,28 11,92 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 100 100 100 100 100 100 100 100 
A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 10 10 10 10 10 10 10 10 
Hatástávolság (m) 61,30 73,00 41,20 54,80 49,50 44,50 34,60 66,50 

"B" feltétel (μg/m3) 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 
Hatástávolság (m) 43,70 53,10 30,80 41,50 37,30 33,40 25,50 47,90 
"C" feltétel (μg/m3) 35,77 45,20 48,66 74,61 63,96 54,60 37,73 39,84 
Hatástávolság (m) 16,80 16,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 16,80 
Határérték - 24 órás (μg/m3) 85 85 85 85 85 85 85 85 
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 
módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza 
meg és az „A feltétel”. Maximális hatástávolság: 73,0 m. 
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A maximális hatástávolságok szennyező anyagonként: 
 

Feltételek Maximális hatástávolság Irány 

CO 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 11,90 NYDNY 
"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 
"C" feltétel (μg/m3) 16,80 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

HC 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 8,80 NYDNY 
"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 
"C" feltétel (μg/m3) 16,80 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NO2 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 73,0 DDNY 
"B" feltétel (μg/m3) 53,1 DDNY 
"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NOx 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) 50,8 DDNY 
"B" feltétel (μg/m3) 34,9 DDNY 
"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 
"B" feltétel (μg/m3) 8,5 NYDNY 
"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 
 
A maximális hatástávolság az DDNY-i irányban ÉÉK-i szél esetén alakul ki. 
 
A legközelebbi lakóházaknál várható additív immissziós állapot 
 

Helyrajzi szám Kékcse 235 Kékcse 234 Kékcse 639/2 

Irány a forrástól NY NY DNY 

Távolság a forrástól 26 45 27 

CO - CG (μg/m3)-1h 362,67 166,61 262,38 

CO - CG (μg/m3)-24h 86,78 39,87 62,78 

HC - CG (μg/m3)-1h 14,87 6,83 10,76 

HC - CG (μg/m3)-24h 3,56 1,63 2,57 

NO2 - CG (μg/m3)-1h 25,05 11,51 18,12 

NO2 - CG (μg/m3)-24h 5,99 2,75 4,34 

NOx - CG (μg/m3)-1h 31,31 14,38 22,65 

NOx - CG (μg/m3)-24h 7,49 3,44 5,42 

PM10 - CG (μg/m3)-1h 1,17 0,54 0,85 

PM10 - CG (μg/m3)-24h 0,281 0,129 0,203 
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Helyrajzi szám Kisvárda 0181/2 Kisvárda 0180/3 Kisvárda 961/3 Kisvárda 961/12 

Irány a forrástól É É DK DDK 

Távolság a forrástól 43 12 452 582 

CO - CG (μg/m3)-1h 208,67 565,39 7,59 4,68 

CO - CG (μg/m3)-24h 49,93 135,29 1,82 1,12 

HC - CG (μg/m3)-1h 8,56 23,18 0,31 0,19 

HC - CG (μg/m3)-24h 2,05 5,55 0,07 0,05 

NO2 - CG (μg/m3)-1h 14,41 39,04 0,52 0,32 

NO2 - CG (μg/m3)-24h 3,45 9,34 0,13 0,08 

NOx - CG (μg/m3)-1h 18,01 48,81 0,66 0,40 

NOx - CG (μg/m3)-24h 4,31 11,68 0,16 0,10 

PM10 - CG (μg/m3)-1h 0,68 1,83 0,02 0,02 

PM10 - CG (μg/m3)-24h 0,162 0,438 0,006 0,004 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál szélirányonként módosított szélsebesség esetén sem 1 
órás, sem 24 órás viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést.  
 

7.3.2.1.1.4.2. Munkagépek légszennyező anyag kibocsátásai műtárgyépítés idején 
 
A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 
becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:  
 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

daru 205 717,5 39,0 82,0 3,1 

forgó kotró 105 525,0 20,0 42,0 1,6 

homlokrakodó 110 550,0 20,9 44,0 1,7 

teherautó 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 
Üzemidők és járműszámok: 
 

Munkagépek  
megnevezése 

Üzemidő 
1 óra alatt végzett munkaidő 
százalékban kifejezve 

Járműszám 
db 

daru 5% 1 

forgó kotró 10% 1 

homlokrakodó 20% 1 

teherautó 1% 1 

 
Tömegáram meghatározása: 
 

Munkagépek 
megnevezése 

CO HC NOx PM10 

daru 35,9 1,9 4,1 0,2 

forgó kotró 52,5 2,0 4,2 0,2 

homlokrakodó 110,0 4,2 8,8 0,3 

teherautó 9,5 0,5 1,1 0,0 

Teljes emisszió (mg/s) 57,7 2,4 5,1 0,2 

 
Transzmissziós paraméterek: lásd előző fejezet 
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Átlagos szélsebesség (2,17 m/s) esetén a tevékenység környezetében előálló immissziós értékek 
(μg/m3): 

légszennyező anyag → CO HC NO2 NOx PM10 

szélsebesség → 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Maximális koncentráció távolsága (m) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Szóródási együttható - σy (m) 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 

Szóródási együttható - σyt (m) 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53 

Szóródási együttható - σz (m) 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Szóródási együttható - σzt (m) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 198,8 8,3 13,9 17,4 0,7 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 47,6 2,0 3,3 4,2 0,2 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 500 100 200 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 50 10 20 5 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 19,8 NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1888,2 99,8 15,2 30,7 4,0 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 159,0 6,6 11,1 13,9 0,5 

Hatástávolság (m) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 500 85 100 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsátás és az „A” feltétel határozza 
meg, a hatástávolság ebben az esetben 19,8 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a 
felületi forrástól 8,1 m-re alakul ki. 
 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 
módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza 
meg és az „A feltétel”.  
Maximális hatástávolság: 21,9 m. 
 
A maximális hatástávolságok szennyező anyagonként: 
 

Feltételek Maximális hatástávolság Irány 

CO 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 16,80 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

HC 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 16,80 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
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NO2 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 21,9 DDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 14,7 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NOx 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 13,9 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 0,1 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 16,8 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 
 
A maximális hatástávolság az DDNY-i irányban ÉÉK-i szél esetén alakul ki. 
 
A legközelebbi lakóházaknál várható additív immissziós állapot 
 

Helyrajzi szám Kékcse legközelebbi lakóház Kisvárda legközelebbi lakóház 

Irány a forrástól NY K 

Távolság a forrástól 148 2990 

CO - CG (μg/m3)-1h 6,84 0,03 

CO - CG (μg/m3)-24h 1,64 0,01 

HC - CG (μg/m3)-1h 0,28 1,31E-03 

HC - CG (μg/m3)-24h 0,07 3,13E-04 

NO2 - CG (μg/m3)-1h 0,48 2,20E-03 

NO2 - CG (μg/m3)-24h 0,11 5,28E-04 

NOx - CG (μg/m3)-1h 0,60 2,76E-03 

NOx - CG (μg/m3)-24h 0,14 6,59E-04 

PM10 - CG (μg/m3)-1h 0,02 1,03E-04 

PM10 - CG (μg/m3)-24h 0,005 2,47E-05 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 órás 
viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést. 
 

7.3.2.1.1.5. A létesítés során várható tereprendezésből eredő por emisszió 
meghatározása 

 
A megmozgatott becsült földmennyiség: 6000 m3/beruházás. 
 
Fajlagos porkibocsátás: 0,1 kg/m3 (Átlagosan ezt az értéket határoztuk meg a feltalaj nagy agyag és 
víztartalma miatt).  
 
Munkaóra: 1200 h 
 
Órás porkibocsátás: 277,7 mg/s (Szükséges a terület locsolása a kiporzás mérséklése miatt a lakott 
ingatlanok közelében, így 50%-os csökkenés érhető el, így a tömegáram 138,9 mg/s.) 
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Tényleges por emisszió:  

Frakció 
Egyes frakciók becsült %-os megoszlása a kitermelt 

föld minőségi tulajdonságai alapján 
Tömegáram 

mg/s 

PM10 5% 6,9 

TSPM 40% 55,6 

Ülepedő por 60% 83,3 

 
Átlagos szélsebesség (2,14 m/s) esetén a beruházás környezetében előálló immissziós 
értékek (μg/m3): 

 PM10 TSPM ÜP 

szélsebesség → 2,17 2,17 2,17 

Maximális koncentráció távolsága (m) 1,8 1,3 0,1 

Szóródási együttható - σy (m) 1,11 0,85 0,11 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 

Szóródási együttható - σyt (m) 11,68 11,66 11,63 

Szóródási együttható - σym (m) - um<2 m/s 4,42 3,39 0,42 

Szóródási együttható - σymt (m) - um<2 m/s 12,44 12,11 11,64 

Szóródási együttható - σz (m) 0,88 0,00 0,00 

Szóródási együttható - σz0 (m) 0,47 0,47 0,47 

Szóródási együttható - σzt (m) 0,99 0,47 0,47 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 101,4 389,4 2117,8 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 24,3 93,2 506,7 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 200 200 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 8,4 8,6 8,5 

"A" feltétel (μg/m3) 5 20 20 

Hatástávolság (m) - "A" feltétel 68,3 41,4 40,1 

"B" feltétel (μg/m3) 4,0 32,5 38,5 

Hatástávolság (m) - "B" feltétel 79,7 30,3 26,4 

"C" feltétel (μg/m3) 81,1 311,5 1694,2 

Hatástávolság (m) - "C" feltétel 4,0 5,8 0,6 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 100 100 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 4,6 

 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a PM10 kibocsátás és a „B” feltétel határozza meg, a 
hatástávolság ebben az esetben 79,7 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi 
forrástól 1,8 m-re alakul ki.  
A számításaink alapján megállapíthatjuk, hogy a munkavégzés közvetlen környezetében a 
légszennyezettség mértéke, szálló por tekintetében a légszennyezettségi határértéket meghaladja. A 
terjedési folyamatok alapján a légszennyező anyag 8,4 m-en belül a határértékkel megegyező szintre 
csökken. A Kékcse település közeli munkálatoknál hatásterületen belül lakott ingatlan is található, a 
terület locsolása mellett azonban a kialakuló immissziós állapot alacsonyabb, mint a határérték.  
 
A fenti számítást elvégeztük 16 égtáj szerint változó szélsebességgel és szóródási együtthatóval és az 
a következő táblázatban közölt eredményeket kapjuk. 
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A maximális hatástávolságok szennyező anyagonként: 

PM10 Maximális hatástávolság Irány 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: 11,60 NYDNY 

"A" feltétel (μg/m3) 72,00 DDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 83,90 DDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 4,00 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 2,60 NYDNY 

TSPM Maximális hatástávolság Irány 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: 16,40 NYDNY 

"A" feltétel (μg/m3) 72,00 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 53,10 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,70 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 9,70 NYDNY 

Ülepedő por Maximális hatástávolság Irány 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: 15,60 NYDNY 

"A" feltétel (μg/m3) 69,50 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 46,00 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 5,20 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 9,00 NYDNY 

 
A következő táblázatban részletesen ismertetjük szélirányok szerint módosított számítási 
eredményeket a hatástávolságot meghatározó, szálló por tekintetében (szóródási együtthatók, 
hatástávolságok) jellemző légszennyező anyagonként. 
 
PM10 

 
szélirány → É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 

szélsebesség → 2,72 3,19 2,94 2,96 1,81 2,25 2,39 2,59 

Maximális koncentráció távolsága (m) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 1,80 

Szóródási együttható - σy (m) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,00 1,11 1,11 1,11 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 

Szóródási együttható - σyt (m) 11,68 11,68 11,68 11,68 11,67 11,68 11,68 11,68 

Szóródási együttható - σym (m) 4,42 4,42 4,42 4,42 4,02 4,42 4,42 4,42 

Szóródási együttható - σymt (m) 12,44 12,44 12,44 12,44 12,30 12,44 12,44 12,44 

Szóródási együttható - σz (m) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,80 0,88 0,88 0,88 

Szóródási együttható - σz0 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Szóródási együttható - σzt (m) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,93 0,99 0,99 0,99 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 80,78 68,88 74,73 74,23 114,52 97,65 91,93 84,83 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 19,33 16,48 17,88 17,76 27,40 23,37 22,00 20,30 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 6,10 4,80 5,50 5,40 6,60 8,00 7,30 6,60 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb 
(μg/m3) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Hatástávolság (m) 58,10 51,70 54,90 54,60 34,40 66,50 63,70 60,20 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (μg/m3) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Hatástávolság (m) 68,10 60,80 64,50 64,10 39,60 77,70 74,50 70,50 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális 
érték 80%-ánál nagyobb (μg/m3) 

64,62 55,10 59,79 59,38 91,62 78,12 73,55 67,87 

Hatástávolság (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 4,00 4,00 4,00 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 
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szélirány → D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 

szélsebesség → 2,54 2,01 1,38 0,90 1,05 1,23 1,78 2,28 

Maximális koncentráció távolsága (m) 1,80 1,80 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,80 

Szóródási együttható - σy (m) 1,11 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 

Szóródási együttható - σyt (m) 11,68 11,68 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,68 

Szóródási együttható - σym (m) 4,42 4,42 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,42 

Szóródási együttható - σymt (m) 12,44 12,44 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,44 

Szóródási együttható - σz (m) 0,88 0,88 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,88 

Szóródási együttható - σz0 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Szóródási együttható - σzt (m) 0,99 0,99 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 86,50 109,31 150,21 230,32 197,41 168,52 116,45 96,37 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 20,70 26,16 35,94 55,11 47,24 40,32 27,86 23,06 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 6,80 9,20 8,30 11,60 10,40 9,20 6,70 7,80 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb 
(μg/m3) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Hatástávolság (m) 61,00 72,00 40,90 53,60 48,60 44,00 34,70 65,90 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (μg/m3) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Hatástávolság (m) 71,40 83,90 47,10 61,60 55,90 50,60 40,10 77,00 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális 
érték 80%-ánál nagyobb (μg/m3) 

69,20 87,45 120,17 184,25 157,93 134,82 93,16 77,09 

Hatástávolság (m) 4,00 4,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 4,00 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 
ki: 

NÉ NÉ NÉ 2,60 NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál korrigált szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24  órás 
viszonylatban sem okoz levegőterhelést. 
 
A legközelebbi lakóházaknál várható additív immissziós állapot 
 

Helyrajzi szám 814/1 814/2 813 

Irány a forrástól ÉÉNY ÉÉNY ÉÉNY 

Távolság a forrástól 201 213 238 

PM10 - CG (μg/m3)-1h 3,64 3,36 2,88 

PM10 - CG (μg/m3)-24h 0,87 0,80 0,69 

TSPM - CG (μg/m3)-1h 11,66 10,77 9,22 

TSPM - CG (μg/m3)-24h 2,79 2,58 2,21 

Ülepedő por - CG (μg/m3)-1h 4,91 4,53 3,88 

Ülepedő por - CG (μg/m3)-24h 1,17 1,08 0,93 

 

Helyrajzi szám Kisvárda 0181/2 Kisvárda 0180/3 Kisvárda 961/3 Kisvárda 961/12 

Irány a forrástól É 20 DK DDK 

Távolság a forrástól 43 18,12 452 582 

PM10 - CG (μg/m3)-1h 7,46 4,34 0,24 0,15 

PM10 - CG (μg/m3)-24h 1,79 126,67 0,06 0,04 

TSPM - CG (μg/m3)-1h 38,82 30,31 0,89 0,59 

TSPM - CG (μg/m3)-24h 9,29 119,70 0,21 0,14 

Ülepedő por - CG 
(μg/m3)-1h 

36,74 28,64 0,85 0,56 

Ülepedő por - CG 
(μg/m3)-24h 

8,79 20 0,20 0,13 
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7.3.2.1.1.6. Hatásterületek lehatárolása és térképi ábrázolása 
 
A tervezett létesítés tekintetében 3 nagy hatótényező csoportot azonosítottunk. Az első csoportba az 
létesítés által közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű járműveket soroltuk. 
A csoport sajátossága, hogy a munkagépek egy előzetesen szélirányonként változóan becsült területre 
koncentrálódnak. A légszennyező anyag kibocsátások az alábbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem 
égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szálló por (PM10). A terjedési számításoknál a 
korábban elmondottak miatt szélirányonként azonos felületi forrást (50x50 m) feltételeztünk. 
A létesítés során a légszennyező források hatásairól egyöntetűen kijelenthetjük, hogy a nyomvonal 
környezetében sehol sem okoz romlást a környező lakosság életminőségét tekintve. A terület 
érdességi viszonyai miatt a lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag  koncentráció az 
egészségügyi határérték alatt marad. 
 
A második légszennyező csoport a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból 
(humuszolás, tereprendezés) eredő porfelverődés kérdésköre. A felvert port 3 csoportra osztottuk 
PM10, TSPM, és ülepedő por. A létesítésből eredően, a javasolt időszakos locsolással a települések 
közelében, a lakott ingatlanoknál nem alakul ki az egészségre káros porkoncentráció.  
 
A harmadik csoportba a szállítási tevékenység kibocsátásait soroltuk. A szállító járművek részben 
közúton, részben földúton mozognak. Az érintett közutak terheltsége jelenleg alacsony, ezért a 
beavatkozáshoz kapcsolódó járműforgalom jelentős növekedést eredményez, azonban a 
légszennyezettségi határértéket egyik út esetében sem haladják meg a kibocsátások, a környező 
lakosságra nézve negatív terheltségi szint nem várható. A földutakon haladó járművek által felvert 
por néhány 10 m-en belül kiülepszik, határérték túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál.  
 
Összességében kijelenthetjük, hogy a létesítés számos levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős 
hatótényezővel bíz, azonban a kiváltott hatás nem jelentős, elviselhető mértékű.  
 
A határterületet átlagos szélviszonyok mellett, átlagos meteorológiai feltételek teljesülése 
esetére határoztuk meg. 
 
Kiporzás hatásterülete: 
 
Átlagos szélsebesség esetén: 

 PM10 TSPM Ülepedő por 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: 8,4 8,6 8,5 

"A" feltétel (μg/m3) 68,3 41,4 40,1 

"B" feltétel (μg/m3) 79,7 30,3 26,4 

"C" feltétel (μg/m3) 4 5,8 0,6 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 4,6 

 
Szélirányonként változó szélsebesség esetén: 

 PM10 TSPM Ülepedő por 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: 11,6 16,4 15,6 

"A" feltétel (μg/m3) 72 72 69,5 

"B" feltétel (μg/m3) 83,9 53,1 46 

"C" feltétel (μg/m3) 4 3,7 5,2 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 2,6 9,7 9 
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Munkagépek okozta légszennyező anyag kibocsátás hatásterülete:  
 

a. 1. építési fázisban 
 
Átlagos szélsebesség esetén: 

 CO HC NO2 NOx PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 43,5 23,2 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 17,0 NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
Szélirányonként változó szélsebesség esetén (max.): 

 CO HC NO2 NOx PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 61,2 33,6 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 28,8 18,6 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
b. 2. építési fázisban  

 
Átlagos szélsebesség esetén: 

 CO HC NO2 NOx PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 69,1 47,8 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 50,0 32,4 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 

Szélirányonként változó szélsebesség esetén (max.): 
 CO HC NO2 NOx PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 11,9 8,8 73,0 50,8 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 53,1 34,9 8,5 

"C" feltétel (μg/m3) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
A hatásterületet a kiporzás, a szálló por (PM10) és a „B” feltétel határozza meg. 
 
Hatásterület:  
átlagosan 79,7 m, ill. kedvezőtlen szélirány esetén DDNY-i irányban 83,9 m. 
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16. ábra Legnagyobb határterület térképi lehatárolása  
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7.3.2.1.2. Zajvédelemi hatások becslése 
 

7.3.2.1.2.1. Határérték 
 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete értelmében (1 hónap felett 1 
évig): 
 
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek      nappal: 55; éjjel: 40 
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület   nappal: 60; éjjel: 45 
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület   nappal: 65, éjjel: 50 
4. Gazdasági terület        nappal: 70; éjjel: 55 
 
Esetünkben a tervezett beruházás mezőgazdasági övezetben helyezkedik el, közvetlenül a 
telekhatáron túli terület is mezőgazdasági terület, ezért a mezőgazdasági övezetre vonatkozó 
határértékekre határoztuk meg a hatásterületet. A vonatkozó határérték a nappal: 55 dB; éjjel: 45 dB. 
 

7.3.2.1.2.2. Szabványok 
 
Az egyenértékű zajszint számítása 
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 
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A hatásterület meghatározása 
A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk.  
LT=LAeq+KIr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
KIr: irányítási index  0 
KΩ: irányítási tényező  0 (térben bárhol) 
Kd: távolságtól függő tényező 
   Kd=20lg(st/s0)+11 
   st: terhelési pont és a zajforrás távolsága 
s0: vonatkozási távolság (1 m) 
KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés 
KL=aL* st 
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)  
Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása 

Km=4,8 −
2ℎ𝑚

𝑠𝑡
× (17 +

300

𝑠𝑡
) 

hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m) 
Kn: a növényzet csillapító hatása 
   Kn=an x sn 
   an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m) 
   sn: a növényzeten keresztül tett út 
KB: a beépítettség csillapító hatása    0 
Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége  0 
 
A számítás során a KIr, KΩ, KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe. 
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7.3.2.1.2.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása 
 
A létesítési tevékenységet csak nappal végzik. 
 

7.3.2.1.2.3.1. Tereprendezés, útkialakítás és csapadékvíz-elvezető rekonstrukciós munkák 
 
A beruházás legnagyobb zajvédelmi hatásterületét a beruházás 1. fázisában használt munkagépek 
zajkibocsátásai határozzák meg. 
 
Az egyenértékű hangnyomásszint számításához felhasznált paraméterek 
 

Zajforrás megnevezése Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

földgyalu 1 110 1 

forgó kotró 2 101 3 

finisher 1 109 3 

gumis vibro henger 1 90 2 

fém vibro henger 1 97 2 

teherautó 2 82 0,5 

motoros fűrész 1 110 2 

 
Az egyenértékű zajszint számítása 
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások db dB üzemóra ref (T) LAW,i LAeq 

földgyalu 1 110 1 8 110,0 101,0 

forgó kotró 2 101 3 8 104,0 99,8 

finisher 1 109 3 8 109,0 104,7 

gumis vibro henger 1 90 2 8 90,0 84,0 

fém vibro henger 1 97 2 8 97,0 91,0 

teherautó 2 82 0,5 8 85 73,0 

motoros fűrész 1 110 2 8 110 104,0 
     LAeqeredő 108,93 

 
A hatásterület számítása 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték, 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés 
nem nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,  
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 
Tehát nappal 55 dB. 
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Hatásterület nappali időszakban  
(LTH = 55) 
 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

85,3 108,93 0 0 49,62 0,239 4,08 0 0 0 55,0 

 
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 
foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beruházás mértani 
középpontjától számítva nappal 85,3 m-re helyezkedik el. 
 
A legközelebbi ingatlanoknál az alábbi additív zajterhelés várható: 
 
Határérték: 60 dB 

Helyrajzi szám Kékcse 235 Kékcse 234 Kékcse 639/2 

Távolság (m) 26 45 27 

Additív zajterhelés (dB) 68,11 61,55 67,60 

Határérték-túllépés (dB) 8,11 1,55 7,60 

 

Helyrajzi szám 
Kisvárda 
0181/2 

Kisvárda 
0180/3 

Kisvárda 
961/3 

Kisvárda 
961/12 

Távolság (m) 43 20 452 582 

Additív zajterhelés (dB) 62,04 71,90 38,89 36,30 

Határérték-túllépés (dB) 2,04 11,90 0,00 0,00 

 
A számításaink alapján látható, hogy a határérték-túllépés várható a legközelebbi lakott 
ingatlanoknál a nappali vonatkoztatási időszakban. 
 
A határérték-túllépés miatt a legközelebbi ingatlanok közelében csak csökkentett 
munkaidők és munkagépek egyenkénti munkavégzése mellett végezhető úgy a beavatkozás, 
hogy az nem okoz a lakott ingatlanoknál határérték-túllépést. 
 

7.3.2.1.2.3.2. Műtárgyépítési fázisban 
 
Az egyenértékű zajszint számítása 
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások db dB üzemóra ref (T) LAW,i LAeq 

daru 1 110 0,5 8 110,0 98,0 

forgó kotró 1 101 1 8 101,0 92,0 

homlokrakodó 1 102 2 8 102,0 96,0 

teherautó 1 82 0,1 8 82,0 63,0 
     LAeqeredő 100,71 

 
Hatásterület nappali időszakban  
(LTH = 55) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

38,6 100,71 0 0 42,73 0,108 2,87 0 0 0 55,0 

 
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 
foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 
számítva nappal 38,6 m-re helyezkedik el. 
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Lakóházaknál kialakuló zajszintek (dB): 
 

Helyrajzi szám Kékcse Kisvárda 

Távolság a zajforrás középpontjától (m) 148 2990 

Zajszint (dB) 41,48 22,17 

Határérték-túllépés (dB) 0,00 0,00 

 
A számításaink alapján látható, hogy a határérték-túllépés nem várható a lakott 
ingatlanoknál nappali vonatkoztatási időszakban.  
 

7.3.2.1.2.4. A létesítéshez szükséges anyagok beszállításából eredő zajszint-emelkedés 
 
A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása: 
A szállítás útvonala: 381. sz. út. 
A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 
alapján határoztuk meg, 7,5 m-es referencia távolságra. A zajkibocsátást az útszakaszok és az általuk 
érintett települések vonatkozásában adtuk meg. 
A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján 
határoztuk meg. 
Az alapanyagok beszállítása zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra 
korlátozódnak. Mivel szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező 
közutakon a szállítási tevékenység csak a nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását 
és ezáltal az út menti zajterhelést.  
 
Napi járműszám (beszállítás várható időtartama 45 nap):  20 db tehergépkocsi 
        10 db személygépkocsi 
 
381. sz. közút jelenlegi zajkibocsátása 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 
hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 
LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 
(dB) 

napközben 67,38 60,00 7,38 

este 65,64 60,00 5,64 

éjjel 60,35 50,00 10,35 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  
Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  
nappal  60 dB(A), 
éjjel  50 dB(A). 
 
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabályban 
meghatározott határértékeket. 
 
381. sz. közút várható zajkibocsátása a létesítés idején 
 
A fenti számítást elvégezve úgy, hogy a telepi járulékos járműforgalommal növeljük a járműszámot, 
az alább eredményeket kapjuk: 
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Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 289,44 186,75 50,72 

II. 9,23 5,96 1,81 

III. 16,30 8,89 2,98 

 
Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

157,48 100,80 27,75 

84,39 86,32 88,96 

II. 70 24,9 64,20 66,17 68,90 

III. 70 24,9 64,20 66,17 68,90 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz d ref = 7,5 m. 
 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,0 
 
c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszint 
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,40 -10,95 66,46 

II. 78,44 -24,73 53,71 

III. 82,18 -22,25 59,93 

este 

I. 77,65 -12,95 64,70 

II. 78,74 -26,75 51,99 

III. 82,43 -25,02 57,41 

éjjel 

I. 77,98 -18,74 59,24 

II. 79,15 -32,11 47,04 

III. 82,78 -29,94 52,84 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 

 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 
hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 
LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 
(dB) 

napközben 67,51 60,00 7,51 

este 65,64 60,00 5,64 

éjjel 60,35 50,00 10,35 

 
Látható, hogy a létesítés okozta additív terhelés mindösszesen 0,13 dB, ami tekintve a hatás 
időszakosságát elviselhető érték.  
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7.3.2.1.2.5. Hatásterületek ábrázolása 
 
A létesítés zajkibocsátásai: 
 

a. tereprendezés, útépítés és csapadékvízelvezetés rekonstrukció munkák során:  109,05 dB; 
b. műtárgykialakítás idején:         100,71 dB. 

 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően a létesítés, az 
üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva:  
 

a. tereprendezés, útépítés és csapadékvízelvezetés rekonstrukció munkák során:  85,3 m; 
b. műtárgykialakítás idején:         38,6 m. 

 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében az építési kivitelezési tevékenységből 
zajterhelés kisvárosias beépítettségű lakóterületen 1 hónapnál rövidebb időtartam estén nappal nem 
lehet több 60 dB-nél, ez a határérték a lakóépületek közelsége miatt csak akkor tartható, ha 
életszerűtlen mértékben minimalizálják a munkavégzés idejét és egyenként üzemeltetik a gépeket.  
Javasoljuk, hogy a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a 
kivitelező kérjen felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól  az építési tevékenység idejére. 
 

 
17. ábra Zajvédelmi hatásterületek 

 
  



|. oldal 78  

7.3.2.1.3. Talajvédelem 
 
Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az útépítésnél használatos 
lánctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok 
tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak 
módosulását (romlását) okozhatja. 
 
A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai  alkalmazott 
technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a 
környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a 
munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  
A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az esetleges 
túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében 
elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. 
 
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 
valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 
Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 
akadályozni a terjedést.  
 
A talaj tekintetében normál üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok kiülepedését 
kell megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben bemutatott hatásokat, a 
kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett munkagépek által kibocsátott szennyező 
anyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők 
(NOx, CO, SO2, stb.) nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott olyan káros 
folyamatokat indítsanak el, mint például a savas ülepedés. 
 
A földmunkák során a területről letermelt humuszt a helyszínen terítik szét.  
 
Az létesítés termőföldet is érint, így a termőföld védelméről szóló előírások is relevánsak a jelen 
beruházás tekintetében.  
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) előírásai szerint ez 
az igénybevétel termőföld más célú hasznosításának minősül, ezért a jogszabály rendelkezései szerint 
a kivitelezés megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló 
földvédelmi eljárást kell lefolytatni. 
A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 
földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 
tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 
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7.3.2.1.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 
 
A létesítés során a képződő inert beton törmelék (műtárgyak bontásakor) keletkezhet az 
infrastruktúra kialakítása során.  
Az építőipari törmeléket arra jogosult vállalkozásnak adják át vagy közvetlenül hasznosítják.  
Az inert beton- és kőtörmelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és vashulladék (EWC 17 04 05) 
elkülönített gyűjtéséről és további kezeléséről a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
értelmében kell gondoskodni. 
 
A tervezés során többlet földanyag keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a fejlesztési munkák 
során mégis többlet földanyag keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a területen 
hasznosításra kerülhet. 
Ezen kívül az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és idomok, 
valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék főtömegét.  
 
Az építő gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 
 
Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók 
számából becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a területen 20 ember 
egyidejű munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék 
mennyiségét napi 3 l/fő-vel számolva, naponta kb. 60 l hulladék keletkezik. (Összesen az 5 hónapos 
építési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 9 m3 hulladékot jelent.) 
 
A területen mobil WC-t kell biztosítani, melynek szennyvizét a szolgáltató szállítja el igény szerinti 
gyakorisággal. 
 
A munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. Túlfolyásgátló 
töltőszeleppel ellátott tartálykocsi használatával többnyire megelőzhető a túltöltés . Amennyiben 
olajcserére lenne szükség, a tevékenységnél kármentő tálcát kell alkalmazni. A szállítójárművek 
üzemanyag utánpótlása a legközelebbi településen történjen, ezzel is csökkentve a szénhidrogén 
szennyeződések kialakulásának lehetőségét a munkaterületek környezetében. 
A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszűrők, 
kenőanyag flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), veszélyes hulladékokat a 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfelelően, „Sz” kísérőjegy kitöltésével, engedélyes szakcégnek 
kell átadni ártalmatlanítás céljából. 
 
Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok 
maradványai, stb.) a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő szervnek.  
 
Becsült hulladékmennyiségek: 

Hulladékfajta EWC Mennyiség Kezelés 

Kommunális hulladék 200301 9 m3 elszállítás hulladéklerakóba 

Veszélyes hulladék (olajos rongy, 
festékes göngyöleg, stb.) 

050106 
080111 
130109 
130204 
160601 

50 kg átadás arra jogosult szervezetnek 

Fémhulladék 170405 500 kg átadás arra jogosult szervezetnek 

Beton törmelék 
170101 
040408 

5 m3 újrahasznosítás 

Csomagolási hulladék 020404 50 kg elszállítás hulladéklerakóba 

Folyékony települési hulladék 200304 20 m3 elszállítás tisztító telepre 
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Építési szakaszhoz kapcsolódó egyéb általános hulladékgazdálkodási előírások:  
 

- Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani.  

- A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne 
szennyeződhessen. 

- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, 
hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási 
eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti 
a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy 
üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. 

- A felszíni vizet meg kell óvni a szennyező anyagoktól. 

- A kiporzás csökkentése érdekében − a légköri viszonyoktól függően − a földszállítási 
útvonalakat, igény esetén a földmunka területét, rendszeres időközönként locsolni kell.  

- A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 
gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.  

- A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, 
felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a 
környezetet. 

- A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi 
felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.  

- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására 
vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még 
nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva 
aránytalanul magasak. 

 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai közül az alábbiak relevánsak esetünkben: 
 
3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag 
a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülőingatlanok közös 
használatú helyiségeiben, 
b) átvételi helyen, 
c) speciális gyűjtőhelyen, 
d) hulladékgyűjtő udvaron, 
e) munkahelyi gyűjtőhelyen, 
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint 
g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő létesítményben 
gyűjtheti. 
 
(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 
a) gyűjtőedényben, 
b) konténerben, 
c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy  
d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen  
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, 
károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten 
gyűjti. 
 
(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy 
konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben 
vagy konténerben történő gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 
 



|. oldal 81  

(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a 
hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, 
amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő 
érintkezését. 
 

7.3.2.2. Üzemeltetés 
 

7.3.2.2.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 
 
Az üzemelés során nem várható káros légszennyezés. 
 
A fejlesztés eredményeként álláspontunk szerint a szomszédos közúton forgalomcsökkenés várható 
a Kisvárda-Kékcse közötti kerékpárforgalom beindulás után, ezért a jelenlegi légszennyező anyag 
emisszió csökkenése várható, tehát a jelenlegi immissziós állapot nem romlik.  
 
A karbantartási feladatok csak kis területre terjednek ki és rövid ideig tartanak, ezért azok hatása 
elhanyagolható. 
 

7.3.2.2.2. Zajvédelemi hatások vizsgálata 
 
Az üzemeltetés során zajhatásra nem kell számítani. 
 

7.3.2.2.3. Talajvédelem 
 
A beruházás önmagában területet foglal, mellyel az érintett földrészlet elveszti talaj funkcióját, ezért 
ebből a szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően terhelő 
hatású.  
 
Az üzemelés talajvédelmi szempontból hatást nem vált ki. 
 
A kerékpárút üzemeltetése során kizárólag havária esetében léphet fel talaj- és talajvíz szennyezés az 
út karbantartását végző gépek esetleges meghibásodása, borulása esetén fordulhat el, amikor 
üzemanyag, kenőanyag folyhat el. Ennek káros hatásai felitató anyag alkalmazásával minimálisra 
mérsékelhető. 
 
A hatás semleges. 
 

7.3.2.2.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 
 
Az üzemeltetés során hulladék normál körülmények között nem keletkezik, esetleg a karbantartás 
során keletkezhet minimális mennyiségű hulladék. 
 
A karbantartás során létesítés során bemutatott hulladékok keletkezhetnek.  
 
A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges.  
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7.4. ÉLŐVILÁGOT, ILL. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETET, BARLANGOT, NATURA 2000 

TERÜLETET, ÉS A TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZÁTÓL FÜGGETLENÜL A 

VÉDETT FAJOKAT ÉRINTŐ HATÁSOK ISMERTETÉSE 
 

7.4.1. Élővilág és természetvédelmi érintettség 
 

7.4.1.1. Természetvédelmi érintettsége a területnek 
 
Magyarország területe a holarktikus flórabirodalom közép-európai flóraterületébe tartozik, ahol 
önálló, Pannóniai flóratartományt képez. A jellemzett terület növényföldrajzilag az Alföld 
flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik. A síkság flórája főként délkeleti származású, pontusi 
flóraterülettel mutat rokonságot.  
 
A Rétköz általános jellemzése: 
 
A 19. század végi vízrendezéseket követően alapvetően átalakult növényzetű kistáj.  
A terület legnagyobb részét eredetileg kitevő síkláp, valamint a rétek, mocsarak és tölgyerdők helyén 
ma túlnyomórészt szántóföldek vannak. Természetközeli vegetáció csak a legmagasabb talajvízszintű 
területeken található (ezeknek is csak kis része ősfolytonos növényzetű), valamint a holtágakban. 
Erdőterületei a hullámtér kivételével ültetettek. A belvizes parlagokon jellemző a mocsarak 
viszonylag gyors regenerációja, míg száraz homokon több helyen jellegtelen száraz gyepek alakulnak 
ki. A viszonylag jelentős kiterjedésben található üde gyepek többsége fajszegény másodlagos 
mocsárrétszármazék (réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis, fehér tippan Agrostis stolonifera, 
veresnadrág-csenkesz Festuca pseudovina, réti csenkesz- Festuca pratensis), a kistáj Ny-i oldalán 
helyenként szikes jelleggel (kisfészkű ászát – Cirsium brachycephalum). A jobb állapotú réteken 
szórványos a pompás kosbor (Orchis elegáns) és a Tisza-parti margitvirág (Chrysanthemum serotinum). 
Mélyebb részeken jellemzők a nádas, gyékényes és magassásos (mocsári, parti és éles sás - Carex 
acutiformis, C. riparia, C. acuta) mocsarak. Ezek többnyire degradált állományok, de a kistáj K-i felén 
nagyobb, természetesebb, lápi elemeket is (zsombéksás - Carex elata, békaliliom – Hottonia palustris, 
bánsági sás - Carex buekii, mocsári lednek - Lathyrus palustris) őrző foltok is jellemzők. 
Az üde-nedves területeken a táj meghatározói a kisebb-nagyobb füzes ligetek, facsoportok. Nyílt 
homoki és zártabb száraz gyepek csak kis foltokban vannak, ezek másodlagos fajszegény állományok. 
Az özönfajok főleg parlagokon, faültetvényekben vannak előretörőben.  
A Tisza menti természetszerű puhafás állományokba ékelődve fragmentálisan keményfaligetek 
(szagos galaj - Galium odoratum, erdei ibolya - Viola sylvestris) is fellelhetők.  
Gyakori élőhelyek: OB, Bla, D34; közepesen gyakori élőhelyek: OA, OC, B5; P2a, RA; ritka 
élőhelyek: B2, B3, B4, RB, RC, J3, J4, II, Al, H5b.  
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20^10; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa 
(.Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, amerikai kőris 
(Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus serotina) 1 , japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1 , akác 
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvári Csaba, Lesku Balázs) 
 
Érintett természetvédelmi szempontból jelentős területek: 
 

- HUHN20113 Különleges természetmegőrzési terület – Kisvárdai gyepek 

- Borostyános-Galambodi-lápok (ex lege védett láp) 

- Országos ökológiai hálózat 
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18. ábra Természetvédelmi területek a beruházás környezetében 
 
A tanulmány összeállítása során többek között figyelembe vettük a Natura 2000 területi érintettség 
alapján a HNPI által kidolgozott „Természetvédelmi prioritások és célkitűzések HUHN20113 kódú, 
Kisvárdai gyepek elnevezésű, különleges természetmegőrzési területre”. A tervezett beruházás az invazív fajok 
visszaszorításával és kaszáló becserjésedésének csökkentésével összhangban áll az említett szakmai 
célkitűzésekkel. A kerékpárút műszaki tartalmának megtervezésekor minden észszerű és gazdaságilag 
jelentős terhet nem jelentő megoldást alkalmazni kell, melyek elősegítik az érintett élőhelyek belső 
folyamatainak és ökológiai hálózatának fennmaradását.  
 
Szintén lényeges dokumentum „A Kisvárdai-gyepek (HUHN20113) különleges természetmegőrzési terület 
fenntartási terve”, mely KE-2 kezelési egységenként említi a Natura 2000 terület közvetlenül érintett 
szakaszát. A KE-5 és KE-6 egységek is közel helyezkednek el a tervezett kerékpárút nyomvonalához, 
de közvetlen érintettség ezeknél nem alakul ki.  
 

 

19. ábra A Kisvárdai-gyepek (HUHN20113) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terv 
érintett kezelési egységei 
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A KE-2 Kékcse település felé esik, a közút jobb oldalán. Ezek az élőhelyek „olyan magassásrétjeit (a 
velük mozaikot alkotó kisebb élőhelyfoltokkal) foglalja magába, amelyek alapvetően nem zsombékos 
felépítésük és nem tartós vízborításuk miatt legeltetéssel és kaszálással korlátozottan keze lhetők, 
ugyanakkor fenntartásuk megfelelő vízellátás esetén nem okvetlenül igényli a gazdálkodási jellegű 
beavatkozásokat. A kezelési javaslatok középpontjában a kíméletes legeltetéses vagy kaszálásos 
használat lehetőségének fenntartása áll.” A területen jellemző sajnos a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea) elterjedtsége, a kezelési módoknak ennek az invazív fajnak a visszaszorítására is figyelmmel 
kell lenni.  
Bár a terv értelmében a kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhelyek 
területének csökkenésével jár (beépítés, vonalas létesítmények kialakítása) nem javasolható, 
mérlegelni szükséges a kiemelt társadalmi érdeket is. Ennek a két szempontnak az összhangját 
szükséges megteremteni már a tervezési, de később a kivitelezési fázisokban is.  
 
A védett területek az ökológiai hálózatba ágyazódva sok esetben nem rendelkeznek megfelelő puffer 
védő zónákkal. Bár a vizsgált területrészeken szerencsére a pufferterületek jól körbe veszik a védett 
élőhelyeket, a vonalas létesítményeknél sajnos ez mit sem számít. Bár ilyen értelemben 
természetvédelmi szempontból nem előnyös a szegélyező közutak, kerékpárutak és a rajtuk folyó 
forgalom jelenléte, az emberi élettevékenység miatt helyzetük szükségszerű. Nyílván a 
természetvédelmi és társadalmi érdekeket amennyire csak lehet egyeztetni kell egymással, biztosítva 
a vidéki települések és környezetük fenntartható fejlődését. 
 

7.4.1.2. A telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, 
különösen a természeti és épített környezet értékei 

 
Az érintett élőhelyeken és a tényleges hatásterülettel szomszédos területeken az Á-NÉR 2011 
besorolása szerint a következő társulásokat lehet megfigyelni (Forrás: 
http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011): 
 

RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered native trees or 
narrow tree lines 
 
„Elszórtan álló őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett 
vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. A facsoportot legalább 5 fa alkotja, többnyire gyeppel 
(gyepekkel, mocsarakkal) élőhelykomplexet képezve jelenik meg, ahol a gyepkomponenst külön is 
célszerű jellemezni. A fasor akár egy sorból is állhat. Az erdősáv legalább 4 sort tartalmaz vagy 
legalább egy famagasság szélességű. 50%-os elegyarányig idegenhonos fafajok, gyümölcsfák 
előfordulása elfogadható. fák közül sok előfordulhat, legjellemzőbbek a fűz- (Salix), a nyár- (Populus), 
a hárs- (Tilia), a tölgy- (Quercus), a kőris- (Fraxinus), a juhar- (Acer) fajok, a mézgás éger (Alnus 
glutinosa), a nyír (Betula pendula). Az őshonos fák mellett néhány gyümölcsfa (pl. dió – Juglans regia, 
alma – Malus domestica, körte – Pyrus communis, szilva – Prunus domestica agg., eperfa – Morus alba) is 
előfordulhat. 
A fák alatt, illetve a fasorokban a gyakoribb hazai cserjék is előfordulhatnak, leginkább a kökény 
(Prunus spinosa), a galagonya (Crataegus monogyna), a gyepűrózsa (Rosa canina agg.), a fekete bodza 
(Sambucus nigra), nedvesebb helyeken a rekettyefűz (Salix cinerea). A facsoportok esetében 
„gyepszintet” a kapcsolódó gyepes vagy mocsári élőhely fajai adják – ez lehet fajokban gazdag és 
fajszegény, jellegtelen is. A fasorok alatt tág tűrőképességű, zavarástűrő fajokat találunk (általában 
keveset).” 
 
Megfigyelt fajok: kökény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa (Rosa canina 
agg.), fekete bodza (Sambucus nigra), rekettyefűz (Salix cinerea), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), 
vörös árvacsalán (Lamium purpureum), nagy aranyvessző (Solidago gigantea). 
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OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands 
 
„Azon vizes vagy kiszáradó vizes, fásszárú növényzetet nem vagy alig tartalmazó élőhelyeket soroljuk 
ide, amelyek az A, B, C élőhelyi kategóriákba jellegtelenségük, degradáltságuk, kevertségük, 
gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2-es és 3-as természetességű jellegtelen, illetve nem 
azonosítható állományokat ide, a 2-es természetességű, de élőhelyileg 
azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [A-C] soroljuk, azaz közvetlenül nem számít a 
másodlagosság, zavartság. Rögzítendő minimális kiterjedésük kb. 100 m2, az ennél kisebbeket ne 
vegyük fel. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya 50%. Jellemzőek, uralkodóak 
a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai kategóriákhoz i s alig kötödő 
fajok, pl. nád (Phragmites australis), gyékényfajok (Typha spp.), pántlikafű (Phalaris arundinacea), fehér 
tippan (Agrostis stolonifera), sövényszulák (Calystegia sepium), borzas sás (Carex hirta), gilisztaűző 
varádics (Tanacetum vulgare), réti füzény (Lythrum salicaria), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), réti 
bolhafű (Pulicaria dysentherica), orvosi ziliz (Althaea offi cinalis), héjakút és erdei mácsonya (Dipsacus 
laciniatus, D. fullolum), fekete nadálytő (Symphytum offi cinale), négyélű, borzas és mirigyes füzike 
(Epilobium tetragonum, E. hirsutum, E. ciliatum), réti peremizs (Inula britannica), béka- és deres szittyó 
(Juncus effusus, J. inflexus), sóskafajok (Rumex spp.), vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum), subás farkasfog 
(Bidens tripartita), magas aranyvessző (Solidago gigantea), őszirózsa-fajok (Aster spp.) (de a mocsarakban, 
nedves gyepekben előforduló növények mindegyike – alárendelt szerepben ugyan – de jelen lehet). ” 
 
Megfigyelt fajok: nád (Phragmites australis), fehér tippan (Agrostis stolonifera), sövényszulák (Calystegia 
sepium), borzas sás (Carex hirta), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), réti füzény (Lythrum salicaria), 
közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatum), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), magas aranyvessző (Solidago gigantea). 
 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and 
mesotrophic reed and Typha beds 
 
„Viszonylag fajszegény, tőzeget nem képző, sűrű, többnyire elég magas (rendszerint > 2 m) , iszapos, 
agyagos, kavicsos aljzatban vagy hordalékban gyökerező állományok, jellemzően mezo- és eutróf 
vizek parti zonációjában. Kisebb, illetve sekélyebb vizes élőhelyeket többé-kevésbé teljesen is 
elfoglalhatnak. Tőzegképződés számára a környezeti viszonyok kedvezőtlenek. Uralkodó fajai erős 
kompetítorok: nád (Phragmites australis), széles- és keskenylevelű gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia), 
tavi káka (Schoenoplectus lacustris). A természetesebb állományok termőhelyét a vegetációs időszak 
legalább egy részében víz önti el. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális borítási aránya 
50%. Fontos: a legtöbb 
nádasban van valamekkora tőzegképződés, ennek mértéke és a kísérőfajok a meghatározók. 
Rögzítendő minimális kiterjedésük 25 négyzetméter. 
Kizárólag ebben az élőhelytípusban előforduló fajt nem ismerünk, de a nád (Phragmites communis), tavi 
káka (Schoenoplectus lacustris) és széleslevelű gyékény (Typha latifolia) előfordulásának súlypontja itt 
található. Uralkodó faj az említettek mellett még a keskenylevelű gyékény (T. angustifolia) lehet. Ezeket 
általánosan elterjedt mocsári fajok kísérik, mint a mocsári és parti sás (Carex acutiformis, C. riparia), 
mocsári galaj (Galium palustre), vízi peszérce (Lycopus europaeus), réti füzény (Lythrum salicaria), vízi 
menta (Mentha aquatica), mételykóró (Oenanthe aquatica), mocsári kányafű (Rorippa palustris),  
ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), víz- melléki csukóka (Scutellaria galericulata), ágas békabuzogány 
(Sparganium erectum), mocsári tisztesfű (Stachys palustris). 
Eutróf, csak időszakosan vízzel borított állományokban elszaporodhat a nagy csalán (Urtica dioica), a 
sövény szulák (Calystegia sepium), mezei aszat (Cirsium arvense), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare). 
Vízben álló állományaik leggyakrabban hínártársulásokkal 
(elsősorban Lemnetea tarsulasokkal) alkotnak mozaikot, melyek fajai, elsősorban a békalencse fajok 
(Lemna spp.), a béka tutaj (Hydrocharis morsus-ranae), a rucaöröm (Salvinia natans), az úszó májmoha 
(Riccia fluitans), szinte minden állományban, főként a napfényesebb 
részeken gyakoriak.” 
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Megfigyelt fajok: nád (Phragmites communis), tavi káka (Schoenoplectus lacustris) és széleslevelű gyékény 
(Typha latifolia), réti füzény (Lythrum salicaria), vízi menta (Mentha aquatica), ágas békabuzogány 
(Sparganium erectum), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), mezei aszat (Cirsium arvense). 
 

B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 
- Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds 
 
„Édesvizek, vízpartok gyakran szalagszerűen elhelyezkedő, közepes magasságú (többnyire 1,5 
méteres), általában laza szerkezetű, nem tőzegképző növénytársulásai által jellemezhető, napfényes, 
általában sekély vizű élőhelyei, amelyek hosszabb-rövidebb idő alatt (pl. évek-évtizedek) nádasokká 
vagy sásosokká alakulhatnak át. A felszíni vízborítás gyakran csak időszakos. Jellemző, illetve 
uralkodó fajaik: vízi és fodros harmatkása (Glyceria maxima, G. notata), ágas békabuzogány (Sparganium 
erectum), pántlikafű (Phalaris arundinacea), rizsfű (Leersia oryzoides), kálmos (Acorus calamus), mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus). Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarakkal [B3] 
szemben majdnem mindig (a békakorsó kivételével) egyszikű, de nem Cyperaceae-faj uralkodik. Az 
idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális borítási aránya 50%. Felső szintben: kálmos 
(Acorus calamus), vízi, fodros és réti harmatkás (Glyceria maxima, G. notata, G. fluitans), ágas 
békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), rizsfű (Leersia oryzoides), 
pántlikafű (Phalaris arundinacea), forrásperje (Catabrosa aquatica), keskenylevelű békakorsó (Berula 
erecta). Alsó szintben: vízi kányazsázsa (Rorippa amphibia), vízitorma (Nasturtium officinale) (ritkán 
önállóan is), mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides, syn. M. palustris), posvány csillaghúr (Stellaria alsine), 
pólé és deréce veronika (Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga).” 
 
Megfigyelt fajok: vízi harmatkása (Glyceria maxima), ágas békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides, syn. M. palustris). 
 

OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands 
 
„Azon üde gyepeket soroljuk ide, amelyek a D, E, F, I élőhelyi kategóriákba jellegtelenségük, 
degradáltságuk, kevertségük, gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2-es és 3-as természetességű 
jellegtelen, illetve nem azonosítható állományokat ide, a 2-es természetességű, de élőhelyileg 
azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [D, E, F, I] soroljuk, azaz közvetlenül nem számít 
a másodlagosság, zavartság. 
Rögzítendő minimális kiterjedésük kb. 100 m2, az ennél kisebbeket ne vegyük fel. Az idegenhonos 
(többnyire inváziós) fajok maximális aránya 50%. 
Jellemzőek, uralkodók a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai 
kategóriákhoz is alig kötödő fajok, pl. közönséges tarackbúza (Elymus repens), franciaperje 
(Arrhenatherum elatius), siskanád (Calamagrostis epigeios), borzas sás (Carex hirta), csomós ebír (Dactylis 
glomerata), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), fehér tippan (Agrostis stolonifera), kakaslábfű 
(Echinochloa crus-galli), kölesfajok (Panicum spp.), angolperje (Lolium perenne), lándzsás útifű (Plantago 
lanceolata), pasztinák (Pastinaca sativa), keserűgyökér (Picris hieracioides), gyermekláncfű (Taraxacum 
officinale agg.), vadmurok (Daucus carota), 
mezei katáng (Cichorium intybus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), subás farkasfog (Bidens tripartita), 
négyélű füzike (Epilobium tetragonum), réti peremizs (Inula britannica), imolák (Centaurea spp.), réti 
bolhafű (Pulicaria dysentherica), sóska fajok (Rumex spp.), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), de a 
különféle üde és nedves gyepekben [D, E, F és I 
élőhelkategóriákban] előforduló növények mindegyike – alárendelt szerepben ugyan – de jelen lehet.” 
 
Megfigyelt fajok: mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides, syn. M. 
palustris), gyermekláncfű (Taraxacum offi cinale agg.), vadmurok (Daucus carota), mezei katáng 
(Cichorium intybus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius), siskanád 
(Calamagrostis epigeios). 
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OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and semi-dry 
grasslands 
 
„Azon száraz- vagy félszárazgyepeket soroljuk ide, amelyek E, F, G, H, I élőhelyi kategóriába 
jellegtelenségük, degradáltságuk, kevertségük, gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2 -es és 3-as 
természetességű jellegtelen, illetve nem azonosítható állományokat ide, a 2-es természetességű, de 
élőhelyileg azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [E-I] soroljuk, azaz közvetlenül nem 
számít a másodlagosság, zavartság. Minimális kiterjedésük kb. 
100 m2, az ennél kisebbeket ne vegyük fel. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális 
aránya 50%. 
Jellemzőek, uralkodóak a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai 
kategóriákhoz is alig kötődő fajok, pl. közönséges tarackbúza (Elymus repens), fenyérfű (Bothriochloa 
ischaemum), siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), veresnadrág csenkesz 
(Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelű perje (Poa angustifolia), mezei cickafark 
(Achillea collina), fehér mécsvirág (Silene alba), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei iringó (Eryngium 
campestre), tövises iglice (Ononis spinosa), párlófű (Agrimonia eupatoria), sarlófű (Falcaria vulgaris), útszéli 
bogáncs (Carduus acanthoides), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), 
de alárendelt szerepben vagy egy-egy faj uralkodó mennyiségben is jelen lehet a 
természetes száraz- vagy félszárazgyepek fajai közül.” 
 
Megfigyelt fajok: siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), veresnadrág 
csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelű perje (Poa angustifolia), mezei 
cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirág (Silene alba), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei iringó 
(Eryngium campestre). 
 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak definíció) - 
Scattered trees or narrow tree lines of non-natives tree species 
 
„Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett 
vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. Nem őshonos fák uralta fasorok, erdősávok vagy 
facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett találhatók. A 
facsoportot legalább 5 fa alkotja. Az erdőkategóriák minimális méretét vagy záródását nem éri el. A 
fasor akár egy sorból is állhat. Az erdősáv legalább 4 sort tartalmaz vagy legalább egy famagasság 
szélességű. Az idegenhonos fajok aránya 50% feletti. 
Általános jellemző: Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, 
mocsár, nádas) felett vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. Nem őshonos fák uralta fasorok, 
erdősávok vagy facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett 
találhatók. 
 
Meghatározott fajok: fehér akác (Robinia pseudo-acatia), nemesnyár (Populus x. euramericana) 
keskenylevelű ezüstfűz (Eleagnus angustifolia), gyepűrózsa (Rosa canina), angolperje (Lolium perenne). 
 

D34 – Mocsárrétek 
A vegetációs időszak jelentős részében üde-nedves (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra kiszáradó), 
nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rétjei.  
Leginkább az uralkodó fűfajokról ismerhető fel: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), gyepes sédbúza, (Deschampsia caespitosa), nádképű és réti csenkesz (Festuca 
arundinacea, F. pratensis), réti és sovány perje (Poa pratensis, P. trivialis), pántlikafű (Phalaris arundinacea), 
bár ezek egy része más élőhelyeken is gyakori lehet. Mellettük mindig jelentős mennyiségben 
fordulnak elő réti kétszikű fajok is, pl. réti és kúszó boglárka (Ranunculus acris, R. repens), réti 
kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), réti kakukktorma (Cardamine 
pratensis), fekete nadálytő (Symphytum officinale), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), mocsári galaj 
(Galium palustre), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris). 
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Meghatározott fajai: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), réti 
csenkesz (Festuca pratensis), réti perje (Poa pratensis), réti boglárka (Ranunculus acris), réti kakukkszegfű 
(Lychnis flos-cuculi), mocsári galaj (Galium palustre), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), réti 
kakukktorma (Cardamine pratensis), fekete nadálytő (Symphytum officinale), közönséges lizinka 
(Lysimachia vulgaris), fehér here (Trifolium repens). 
 

B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - 
 
„Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló gyepes 
társulások, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni 
egyenlőtlenségek (zsombékok) csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt tőzegképződés 
rendszerint nem folyik. Az uralkodó fajok a sás nemzetség kúszó gyöktörzsű képviselői lehetnek: 
éles, mocsári, kétsoros, bókoló, berki, parti, hólyagos, róka- és bánsági sás (Carex acuta, C. acutiformis, 
C. disticha, C. melanostachya, C. cuprina, C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina, C. buekii ). Az állományok 
minimális kiterjedése kb. 10 m². Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya 
(amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%. 
Az uralkodó fajok a sás nemzetség kúszó gyöktörzsű képviselői lehetnek: éles, mocsári, kétsoros, 
bókoló, berki, parti, hólyagos, róka- és bánsági sás (Carex acuta, C. acutiformis, C. disticha, C. 
melanostachya, C. cuprina, C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina, C. buekii). Gyakran kísérők a magassásosokra 
általában jellemző fajok, pl. réti füzény (Lythrum salicaria), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), 
mocsári galaj (Galium palustre), továbbá az erdeikáka (Scirpus sylvaticus), kúszó boglárka (Ranunculus 
repens), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári csetkáka (Eleocharis palustris) (az uralkodókon 
kívül kifejezetten erre a kategóriára jellemző faj nem nagyon van). A marhával történő legeltetés és 
olykor a kaszálás is mocsárrét irányba tolja el a fajkészletet, hidrológiai változás nélkül is.” 
 
Általános jellemző: Erős taposással zavart területek egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő 
növényzete, csupasz földfelszínek gyomvegetációja, valamint ruderális iszapnövényzete. Létrejöhet 
állattartó telepek udvarán, itatóhelyek környékén, tartósan vízzel borított vagy degradált, bolygatott 
felszíneken (belvizes szántók, libalegelők, vaditatók, dagonyázó helyek, földutak, gátkoronák). Ide 
tartozik az egyévesek uralta, ruderális pionír növényzet. 
 
Meghatározott fajai: angolperje (Lolium perenne), útszéli-zsázsa (Cardaria draba), csillagpázsit (Cynodon 
dactylon), madárkeserűfű (Polygonum aviculare agg.), egynyári perje (Poa annua), nagy útifű (Plantago major), 
nagy csalán (Urtica dioica), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), vörös árvacsalán (Lamium purpureum), 
nagy aranyvessző (Solidago gigantea). 
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20. ábra A beruházás Kisvárda felé eső szakasza 2+500 – 3+750 

 

 
Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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21. ábra A beruházás középső szakasza 0+700 – 2+500 

 

 

Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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22. ábra A beruházás Kékcse felé eső szakasza 0+000 – 0+700 
 
  

 

   

Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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7.4.2. Élővilágra és tájra kifejtett hatások a létesítés idején 
 
A hatásokat a mellékleten csatolt Natura2000 hatásbecslési tanulmány részletesen ismerteti. 
 

7.4.3. Élővilágra kifejtett hatások az üzemelés idején 
 
A hatásokat a mellékleten csatolt Natura2000 hatásbecslési tanulmány részletesen ismerteti.  
 
A hatások összefoglalása: 
 
A tervezett beruházás hatótényezői által a védett fajokat érintő hatások ismertetését is részletesebben 
a Natura 2000 területekre kifejtett hatásmechanizmusoknál ismertetjük.  
 
A nyomvonal bejárását követően említhető, hogy védett fajok kizárólagos élőhelye, illetve 
előfordulási helye a szakaszon nem volt 2017. májusában megfigyelhető. A Natura 2000 terület védett 
jelölő fajai közül leginkább a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a mocsári teknős (Emys orbicularis) 
egyedeinek előfordulására lehet számítani az érintett árok-, illetve csatornaszakaszokon. A terepi 
bejáráskor jelenlétüket nem észleltük. Ettől függetlenül egy hatóság által engedélyezett kivitelezés 
során kellő felügyelettel kell a munkálatokat végezni az említett árok- és csatornaszakaszokon is. A 
védett faj előforduláskor biztosítani szükséges, hogy az adott egyed ne sérüljön, biztonságos 
környezetbe kerüléséről azonnal gondoskodni szükséges. Minden munkafolyamat csak ezt követően 
folytatódhat tovább.  
Pontosan az említett két védett faj (különösen az unka) élőhelyek közötti aktív mozgása miatt a 
kivitelezés ütemezését különösen tilos a tavaszi időszakra tenni, mivel a vöröshasú unkák kora 
tavasszal már megjelennek. Március végén, április elején pedig már benépesítik a vizeket. Ilyen 
megfontolásból a tervezett munkafolyamatokat nyár vége és a téli fagyos időszak kezdete közé kell 
ütemezni. Másrészt már a meglévő kerékpárútnál is gondoskodni kell a kétéltűek és hüllők 
közlekedési sérüléseinek elkerüléséről. Ennek megfelelően, minden vízjárásos területtel szomszédos 
szakaszon terelőket szükséges telepíteni. Illetve a kerékpárút létesítményeinél kapcsolódni kell a 381. 
sz. közút kialakított élővilág védelmi létesítményeihez, hogy annak funkcióját a kerékpárút építése, 
helyzete ne gyengítse.  
 

7.5. A TÁJRA (A TÁJ SZERKEZETÉRE, HASZNÁLATÁRA, JELLEGÉRE ÉS A TÁJKÉPRE) 

GYAKOROLT HATÁSOK ISMERTETÉSE 
 
„A tájbaillesztés az építményeknek (épületek, utak, közművezetékek stb.) a táji adottságokhoz 
igazodó kialakítása és elhelyezése, amely magában foglalja az építmény elhelyezésére alkalmas terület 
meghatározását, az esztétikai megjelenést kedvezően befolyásoló kialakítását, illetve az építmény 
környezetének rendezését” (Tájvédelmi Kézikönyv) 
Valamennyi, a tájat, a tájképet befolyásoló tevékenységet lehet tájba-illesztési feladatnak tekinteni. 
Mindenféle új épületet/létesítményt a területen a tájba illesztési szempontok szerint kellene 
kialakítani, az épületek elhelyezésétől a szérűskert helyének kiválasztásáig. Tájba illesztésnek a 
létesítményeknek, az építményeknek a táji adottságok messzemenő figyelembevételével történő, 
funkcionális és esztétikai szempontok szerinti, azaz tájértéknövelő célú elhelyezését és 
környezetalakítását értjük. 
 
A tervezett létesítmények tájbaillesztése nem csupán a természet- és tájvédelem érdekeit kell, hogy 
szolgálja, hanem a szemnek tetsző, esztétikus elhelyezést is. Egy új tereptárgy a tájban elhelyezéséről 
úgy kell gondoskodni, hogy annak megközelíthetősége ideális és biztonságos legyen, vagyis 
kapcsolata a tájban lévő egyéb tereptárgyakkal megfelelő legyen.  
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Egy új építmény tájbaillesztése azzal kezdődik, hogy a helyszín kiválasztásánál ne valami 
természetesség tekintetében értékes területet válaszunk ki. A tervezett beruházás sajnos 
természetközeli területen valósul meg. 
 
Az érintett terület mezőgazdasági tájban helyezkedik el. A mezőgazdasági táj  definíciója a következő: 
„az a jellegadó hasznosítás alapján elkülöníthető tájtípus, amelynek karakterét a mezőgazdasági 
művelés határozza meg. Jellemző felszínborítás típusok a szántók és gyepek, emellett az erdők és a 
művi elemek, építmények alacsony arányban vannak jelen. A mezőgazdasági tájak jellemzően vidéki 
(rurális) tájak.” 
A mezőgazdasági rendeltetésű területeken elsődlegesen a gazdálkodáshoz, termékfeldolgozáshoz 
szükséges építményeknek, az ezeket ellátó infrastruktúrának célszerű helyet biztosítani, a táj 
jellegéhez igazodó építészeti megoldásokat követve / a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 7.§ (2) a), e)/. 
 
Az új építmények kialakításakor figyelembe kell venni, hogy az új tájképi elemek lehetőleg rejtve 
maradjanak a tájban, különösen akkor, ha egy nagyméretű létesítményt kívánunk elhelyezni. A 
tájalkotó tényezők közül elsősorban a domborzat fontos, a megfelelő domborzati adottságok 
figyelembe vétele nagyban segítheti a rejtve maradást, illetve a jó illeszkedést. Az érintett terület 
domborzati adottságai nem kedveznek a tájbaillesztés ezen feltételének. A terület alac sony síkság, 
felszín vertikálisan gyengén szabdalt, a relatív átlagos értéke 2,5 m/km2. 
 
A jelenlegi tájkép az emberi beavatkozások révén átalakult döntően természeti formákat tartalmazó 
állapotból, mesterséges elemeket (pl. épületek, utak) tartalmazó habitussá. Ez manapság a települések 
környéki ágazati területeinek megfelelő megjelenési forma.  
 
Kékcse Településrendezési Terve - Tájrendezési munkarész releváns megállapításai: 
 

1. Az ökológiai hálózat magterületeit a település természeti területei képezik. Különösen értékes 
az ex lége védett láp. Problémát jelent, hogy ezeket a magas természeti értéket képviselő 
élőhelyeket a táji szinten agyonintenzifikált alföldi régióban nem veszik körül ún. pufferzónák, 
melyek a káros környezeti hatásokat lennének hivatottak csökkenteni.  

 
2. A természeti területeket határoló utak és szántók mentén erdősávok létesítése javasolt 

minimum 10 m szélességben. Ezek a pufferzónaként és zöldfolyosóként működő sávok az 
őshonos növényállomány egyedeiből álljanak össze, mind a lombkoronaszint, mind a 
cserjeszint tekintetében. 

 
3. Az ökológiai hálózat a kistérségben nem egységes, a természeti területek elszórt 

magterületeket jelentenek, folyamatos ökológiai folyosó csak a vízfolyás mentén található. A 
természeti területek között nincsenek meg az átjárhatóságot biztosító zöldfelületi elemek.  
 

4. A térség egykor dús ártéri erdőkkel borított határában az erdők aránya rendkívül kicsi, 
többnyire a tározó partmenti területére korlátozódik, valamint néhány idegenhonos fafajból 
álló ültetvényre.  
 

5. Az erdősítések, amennyiben megfelelő fajösszetétellel és megfelelő karbantartás mellett 
létesülnek, alkalmasak az ökológiai hálózat hiányosságainak kitöltésére. A tervezett erdőknek 
elsősorban a felhagyott zártkertek, valamint a felhagyott szántók területén van 
létjogosultságuk. 
 

6. Az ökológiai hálózat részét képezik a természeti területek mellett a tájidegen faültetvények, 
fasorok azok a vonalas létesítmények és táji elemek. 
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7. A külterületi közutak mentén legalább egyoldali fasor telepítése szükséges a tájképi és 
ökológiai szempontok érvényesítése céljából. Az útmenti zöldsávok elősegítik a természetes 
élőhelyek közti fizikai kapcsolatot. 

 
Tájra kifejtett hatások 
 
Létesítés: 
Táji léptékű változások az építési tevékenység közvetlen hatásaiból nem várhatók, mivel a létesítés 
csak átmeneti terheléssel jár és csak a munkálatok lokális környezetében mutatható ki.  
 
Üzemeltetés: 
A legfontosabb és a táj szempontjából meghatározó hatás a kerékpárút megjelenése a tájképben. Jelen 
esetben nem jelentős méretű töltésekről van szó, általában 0,5-1,5 méter közötti magasságok 
jellemzőek. A kerékpárút, mint mesterséges tájelemek nem ismeretlenek a térségben, hiszen az elmúlt 
években több kerékpárút is létesült a Kisvárda környezetében. 
 
Az új kerékpárút a térség mesterséges elemeinek számát és hosszát erősen növeli.  
 
A táj szerkezete helyi léptékben fragmentáltabb lesz a beruházással, és a természetközeli élőhelyek 
hálózata a kivitelezés útán módosul, azonban a szomszédos 381 sz. közút miatt a hatás már korábban 
kialakult. 
 
A kerékpárút léte nemcsak a látványt változtatja meg, hanem tájszerkezeti változásokat is okoz. A 
legfontosabb változás a területfoglalás. A kerékpárút által elfoglalt 3,7 km hosszú, 13671 m2 terület a 
a korábbi hasznosításból kikerül. 
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7.6. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEKET, VALAMINT A VÍZGYŰJTŐ-
GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET SZERINTI, AZ 

IVÓVÍZKIVÉTELRE KIJELÖLT ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEKET ÉRINTŐ HATÁSOK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
 

7.6.1. Jelenlegi állapot jellemzése 
 

7.6.1.1. A térség felszíni és felszín alatti vizeinek általános jellemzése  
 
A Tisza Révleányvár és Tiszabercel közötti 40 km-es szakaszára támaszkodik É-ról, míg D-ről a Belfő-
csatorna (53 km, 636 km2) vízrendszere határolja. Jelentősebb mellékcsatornája a Nagyhalász-Pátrohai-
csatorna (21 km, 118 km2). Száraz, mérsékelten vízhiányos terület.  
Vízjárási adatok főleg a Tiszáról vannak. A Belfő-csatorna vízszállítása is elérheti a 20 m3/s-ot. A 
főcsatornába csatlakozó csatornahálózat hossza a 600 km-t is meghaladja. Az árvizek időszaka a kora 
nyár, a kisvizeké az ősz és a tél. 
 
Érintett csatornák: 

- Kékcsei-tápcsatorna  

- Kerülőházi-csatorna  
 
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a csatornákkal is jelzett mélyedésekben a 2 m-t sem éri el. 
Kémiai jellege többnyire kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de a Ny-i tájrészen a nátrium is nagy 
területen jelentkezik. A keménysége 15-25 nk° között van. A szulfáttartalom 60 mg/1 alatt marad. 
 
Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkán haladja meg, és általában bővizűek. A felszín alatti vizek 
minőségét tartósan veszélyezteti a csatornahálózat alacsony szintű kiépítettsége: 2008-ban a lakások 
mindössze 32%-a volt rákapcsolva a hálózatra. Ekkor mindössze 3 településen volt közcsatorna-hálózat. 
 

7.6.1.2. Talajvíz hidrodinamikai és minőségi jellemzői 
 
NyírGeo Kft. által készített jelentés megállapításai a talajvízre:  
 
A vizsgált területre magas talajvízszint jellemző, erre utal a környező tavak vízállása és v ízkedvelő 
növények – nád, sás - jelenléte. Fúrásaink mindegyikében megjelent a talajvíz. A mért nyugalmi 
vízszinteket a következő táblázatban foglaltuk össze. A mért megütött és nyugalmi vízszint között 
lényeges eltérést általában nem tapasztaltak. A talajvízszint többnyire követi a terepszint változásait.  
 

Feltárás jele EOV X EOV Y Terepszint (m.B.f.) 
Relatív nyugalmi 

vízszint (m) 

1. fúrás 872527 326232 97,06 1,30 

2. fúrás 871709 326521 95,31 0,5 

3. fúrás 871509 326602 95,83 0,7 

4. fúrás 870887 326905 97,19 1,40 

 
A FETIVIZIG kezelésében lévő talajvízszint figyelő kutak (004235 és 004486) adatai alapján a 
talajvízszint ingadozás – a megfigyelt időintervallumban – 1,37 és 2,22 m. A maximális talajvízszint 
a mélyebb fekvésű területeken elérheti a terepszintet. 
 
A térségre jellemző talajvíz helyzetet a következő ábrán szemléltetjük.  
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23. ábra A talajvízszint terep alatti mélységének alakulása 2010‐ben 

Forrás: Virág Margit: Felszín alatti vízadó összletek komplex hidrogeológiai vizsgálata a Felső‐Tisza vidéken (Doktori értekezés, 2013.) 

 

 
24. ábra Magyarország talajvíz térképe (MFGI térképei alapján) 

 
7.6.1.3. Az érintett terület érzékenységi besorolása 

 
KISVÁRDA és KÉKCSE közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete 
szerint, - érzékeny besorolású. 219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján 
készített térkép szerint a vizsgált telep területe a 2a – „20 mm-nél nagyobb utánpótlódású 
területek” - kategóriába tartozik. 
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25. ábra Érzékenységi besorolás (OKIR adatbázis alapján) 

 
A telepítési hely vízbázis védőterületet nem érint. 
 

 
26. ábra Vízbázis védőterületek a térségben (OKIR adatbázis alapján) 

 
A nyomvonal környezete az MEPAR 2017. évi adatbázisa alapján nitrátérzékeny. 
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7.6.2. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése a létesítés idején 
 

7.6.2.1. Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 
 
A tevékenység során a felszíni víztestek körül zajló munkák miatt a munkálatok ideje alatt ideiglenesen, 
kismértékben módosulhatnak a víztest kémiai vízminőségi jellemzői (pl. átlátszóság), de a 
mederburkolási és a hídépítési munkálatok befejezését követően az eredeti állapot igen rövid időn belül 
helyre áll.  
A víztest kémiai állapotában nem következik be irreverzibilis változás. 
 
A meder morfológiájának megváltozásával az érintett vízfolyásszakasz hidraulikai jellemzői jelentősen 
nem változnak. A tervezett új áteresz és híd környezetében a mederburkolás miatt a lefolyási viszonyok 
megváltoznak, azonban a vízfolyás teljes szakaszát tekintve a hatás elhanyagolható. 
 
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció eredményeként a feliszapolódás 
megszüntetésével a térség belvizeinek elvezetése javul. 
 

7.6.2.2. Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata 
 

7.6.2.2.1. Lehetséges vízhasználatok 
 
A tevékenységhez kapcsolódóan csak a gépkezelők szociális tevékenységéhez kapcsolódóan várható 
vízfelhasználás. 
A tevékenység során a vállalkozó palackozott vizet és mobil WC-t biztosít a területen.  
A WC-használat során keletkező szennyvizet annak szállítására jogosult vállalkozó szállítja el.  
 
A tevékenység során a poremisszió csökkentése érdekében a területen időszakosan locsolást 
végeznek, melynek vízfelhasználása beruházási szinten 100 m3. 
 

7.6.2.2.2. Egyéb a felszín alatti vizet érő hatások 
 
Normál üzemmenet esetén a tevékenység nincs hatással a felszín alatti vizekre.  
Technológiai szennyvíz nem keletkezik.  
 
A keletkező kommunális szennyvizeket a szigetelt, zárt, szivárgásmentes tartályban gyűjtik. Az így 
összegyűjtött vizek normál üzemi körülmények között sem a talajt, sem a felszíni - és a felszín alatti 
vizeket nem terhelik.  
 
A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet. 
 
A munkaterületek környezetében tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani, a tárolt 
hulladék jellegéből kifolyólag. A tárolt építési törmelékből szennyezőanyag kioldódás nem várható, a 
csapadékvíz szennyeződése kizárható.  
 
A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 
 
A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 
 

7.6.2.2.3. Esetleges szennyezőanyagok mozgása a talajvízben 
 
A tervezett tevékenység során alapvető követelmény, hogy a szennyező anyag ne jusson a 
munkaterület talajára. A környezet terhelése elkerülhető, ha az tervezett tevékenység előtt figyelembe 
vesszük az terület talajviszonyait, és a vízföldtani adottságokat.  
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A munkaterületek környezetében a tipizált rétegrend az alábbi:  
0-1,0 m feltalaj, agyagos iszap 
1,0-1,9 m sovány agyag 
1,9-3,0 m iszapos finomhomok 
 

 
 
Talajvíz: ~1,5 m mélységben 
 
Vertikális terjedés a talajvízig 
 
A folytatott tevékenység során alapvető követelmény, hogy valamilyen havária során a 
szennyezőanyag ne kerüljön be a felszín alatti vizekbe.  
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. § -a kimondja, hogy a 
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében bizonyos tevékenységek csak úgy végezhető, 
hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések 
teljesülését. 
 
A területre vonatkozóan a vizsgálataink alapján az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük: 
A felszíni vékony feltalaj réteg alatt a fúrástalppontokig (5,20 m-ig) 1,5 m vastag finom homok, ill. 
3,1 m iszapos agyag rétegek kerültek feltárásra. 
 
A vizsgált területen a nyugalmi vízszint 3,0 m. A megfigyelt normál, nyomás alatti talajvíztípus 
vízjátéka a fedőösszlet tulajdonságait figyelembe véve tapasztalati értékek alapján 0,5 -0,8 m között 
várható. A vízadó fedőrétegének szivárgási tényezője 1*10 -7 - 5*10-9 m/s. Ilyen fedőréteg esetében a 
felszínre kijutatott esetleges szennyező anyag évek alatt SEM éri el a talajvízadó összletet, és ezáltal 
annak szennyezettségét nem okozhatják. 
 
A telep környezetében talajvízszint a felszín alatt kb. 1,5-1,8 m-re a homokos iszap rétegben 
helyezkedik el. 
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A vízrekesztő-képességét igazolandó elvégeztünk egy vertikális terjedés számítást.  

Beszivárgás  1. réteg 2. réteg 
3. réteg 
talajvíz 

szivárgási tényező (k1) m/s 1,0E-09 5,0E-10 1,00E-08 

effektív porozitás (ne*)  0,12 0,08 0,15 

effektív sebesség (veff) m/d 7,20E-04 5,40E-04 5,76E-03 

Retardáció (R) ml/g 1 1 1 

tényleges sebesség (vtény) m/d 3,60E-04 2,70E-04 2,88E-03 

Réteg vastagsága (L) m 0,80 0,70 0,30 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 1,26E-02 1,04E-02 3,02E-03 

eltelt idő (t) d 1111,11 1296,30 52,08 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 2,6,E-10 2,0,E-10 8,7,E-10 

longitudinális diszperziós 
koefficiens (DL) 

m2/s 9,1,E-06 5,6,E-06 1,7,E-05 

Telérés: 

nap 1111,11 1296,30 52,08 

nap (kummulált) 1111,11 2407,41 2459,49 

év 3,04 6,60 6,74 

 
Számításaink alapján látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés, hogy a talajvizet 
elérje 6,7 évre van szükség. A terület vízföldtani felépítéséből látható, hogy a talajvízadó rétegeket a 
felszínközeli rétegek hosszú idei védik a felszíni szennyezésektől.  
 
Szennyező anyag terjedése a talajvízig 
A fenti számítás elvégezve egy provizórikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekből származhat) a 
továbbiakban bemutatásra kerülő eredményeket kapjuk. 
A TPH esetén a retardációs faktort 5 értékkel vettük figyelembe.  
A kiindulási szennyezőanyag koncentrációt 100000 µg/l értékben állapítottuk meg.  
Modellezés ideje: 10 év 
 
A modellezés eredményei 

TPH  1. réteg 2. réteg 
3. réteg 
talajvíz 

Kiindulási szennyezőanyag koncentráció (c0-
cx) 

µg/l 100000,0 114,4 0,0 

szivárgási tényező (k1) m/s 1,0E-09 5,0E-10 1,00E-08 

effektív porozitás (ne*)  0,12 0,08 0,15 

effektív sebesség (veff) m/d 7,20E-04 5,40E-04 5,76E-03 

Retardáció (R) ml/g 5 5 5 

tényleges sebesség (vtény) m/d 1,20E-04 9,00E-05 9,60E-04 

Réteg vastagsága (L) m 0,80 0,70 0,30 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 1,26E-02 1,04E-02 3,02E-03 

eltelt idő (t) d 1825,00 1825,00 1825,00 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 2,6,E-10 2,0,E-10 8,7,E-10 

longitudinális diszperziós koefficiens (DL) m2/s 9,1,E-06 5,6,E-06 1,7,E-05 

A talajoldatban, ill. talajvízben 
kialakuló szennyezőanyag koncentráció (c1) 

µg/l 114,4 0,02 0,02 

 
A felszínre jutó szennyezőanyag a beszivárgási folyamatok eredményeként 5 év alatt a felszín alatti 
közegbe maximum 1,0 m-ig jut le nagyobb koncentrációban. A számításaink alapján megállapítható, 
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hogy a szennyezettség 5 év alatt folyamatos szennyezés esetén 0,02 µg/l koncentrációban jelenne 
meg a talajvízben, ami a felszín alatti víztest terheléséhez nem vezetne.  
 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez egy fiktív esetet szimulált számítás, ami normál üzemi 
körülmények között nem fordulhat elő. 
 

7.6.3. Mélységi vizek elérési idejének meghatározása 
 
Vizsgálataink során a legközelebbi mélyfúrású kút adatai alapján állítottuk össze a térség tipizált 
vízföldtani felépítését. A továbbiakban bemutatjuk a vizsgálatba bevont kút felépítését, jellemző 
tulajdonságait. 
 

Vízmű 6.sz. kút  

Vízjogi létesítési engedély 5202-14/81. 

Kút mélysége (m) 160 

Kút sugara (m) 0,0775 

Szűrőzött réteg vastagsága (m) 20,5 

Nyugalmi vízszint (m) 0,5 

m.B.f. (m) 97,72 

(Forrás: MÁFI). 
 

 
27. ábra Legközelebbi mélyfúrású kutak 

 
Alföldi viszonyok között jellemző, hogy a fő vízadó rétegek a felszín alatt 80-200 m között 
helyezkednek el, azonban a felszín alatt 100 m-en belül is találhatunk olyan jó vízadó réteget, mely 
vízellátási szempontból is megfelelő.  
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A térség rétegrendje a környező kút adatai alapján: 
1 0,00 0,50 feltalaj barna, homok, nem meszes 

2 0,50 6,00 homok 
szürke, apró-középszemcsés, 0.1-0.5 mm, sok sötét ásvány, 

csillám nélkül, kissé meszes 

3 6,00 12,00 agyag barnásszürke, kissé meszes 

4 12,00 29,00 homok 
szürke, közép-durvaszemcsés, 0.2-1.2 mm, néhny nagyobb 
szemcse és apró kavics is van a mintában, erősen meszes 

5 29,00 37,00 agyag karotázs alapján 

6 37,00 44,00 homok 
szürke, közép-durvaszemcsés, 0.3-1.0 mm, közepesen meszes, 

sok sötét ásvány, csillám nélkül 

7 44,00 46,50 agyag karotázs alapján 

8 46,50 66,00 homok 
szürke, középdurvaszemcsés, 0.3-1.5 mm, közepes mennyiségű 

sötét ásvány, csillám nélkül, kissé meszes 

9 66,00 69,00 agyagos homok szürke, kissé meszes 

10 69,00 72,50 agyag karotázs alapján 

11 72,50 93,50 homok 
szürke, közép-durvaszemcsés, 0.3-1.2 mm, sok sötét ásvány 

csillám nélkül, alig meszes 

12 93,50 100,50 agyag szürke, kissé meszes, homokréteg 97.0-98.0 m között 

13 100,50 106,00 homok 
szürke, közép-durvaszemcsés, 0.3-1.0 mm, sok sötét ásvány, 

csillám nélkül, nem meszes 

14 106,00 111,50 agyag szürke, kissé meszes 

15 111,50 123,00 homok 
szürke, közép-durvasszemcsés, 0.3-1.0 mm, kevés sötét 

ásvány, kissé meszes 

16 123,00 149,00 agyag 
barnásszürke, vörösesbarna darabokkal, erősen meszes 

homokréteg 127.0-129.0 és 138.0-140.0 m között 

17 149,00 158,00 homok agyagréteg 152.0-153.5 m között 

18 158,00 169,00 agyag barnássárga, közepesen meszes 

19 169,00 172,50 homok karotázs alapján 

20 172,50 185,00 agyag sárga, szürke foltokkal, erősen meszes 

21 185,00 190,50 kavicsos homok 
sárgásszürke, közép-durvaszemcsés, 0.3-2.0 mm, apró kavicsok 

2-5 mm, fekete vulkanit és fehér kvarcit, nem meszes 

22 190,50 205,00 agyag sötétsárga, kissé meszes 

23 205,00 210,00 kőzetlisztes agyag szürke, kissé meszes 

 
A terület vízföldtani adatai alapján látható, hogy a vízadó rétegek közép-durvahomok rétegek. 
 
A felszín alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megállapítására a korábban bemutatott 
vízföldtani adatokat használtuk fel. 
 
Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 
A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az 
Ogata (1970) egyenletet vettük: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció 
(mg/l) 
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 
L: távolság a szennyezőforrástól (m) 
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 
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A modellezéshez használt alapadatokat a következő táblázat tartalmazza: 

 Rétegrend 
réteg 
teteje 
(m) 

fekü 
(m) 

réteg-
vastagság 

(m) 

K (m/s) 
(irodalmi adatok 

alapján) 

effektív 
porozitás 

ne 

1 feltalaj 0,00 0,50 0,50 5,00E-07 0,18 

2 középhomok 0,50 6,00 5,50 1,00E-04 0,25 

3 agyag 6,00 12,00 6,00 1,00E-09 0,08 

4 középhomok 12,00 29,00 17,00 1,00E-04 0,25 

5 agyag 29,00 37,00 8,00 1,00E-09 0,08 

6 középhomok 37,00 44,00 7,00 1,00E-04 0,25 

7 agyag 44,00 46,50 2,50 1,00E-09 0,08 

8 durva homok 46,50 66,00 19,50 5,00E-03 0,22 

9 agyagos homok 66,00 69,00 3,00 1,00E-06 0,15 

10 agyag 69,00 72,50 3,50 1,00E-09 0,08 

11 durva homok 72,50 93,50 21,00 5,00E-03 0,22 

12 agyag 93,50 100,50 7,00 1,00E-09 0,08 

13 középhomok 100,50 106,00 5,50 1,00E-04 0,25 

14 agyag 106,00 111,50 5,50 1,00E-09 0,08 

15 középhomok 111,50 123,00 11,50 1,00E-04 0,25 

16 agyag 123,00 149,00 26,00 1,00E-09 0,08 

17 középhomok 149,00 158,00 9,00 1,00E-04 0,25 

18 agyag 158,00 169,00 11,00 1,00E-09 0,08 

19 középhomok 169,00 172,50 3,50 1,00E-04 0,25 

20 agyag 172,50 185,00 12,50 1,00E-09 0,08 

 
A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

 Réteg 
veff 

(m/d) 
vtényl (m/d) 

(R=1) 
Telérés 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(év) 

1 feltalaj 2,40E-01 1,20E-01 2,08 2,08 0,01 

2 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,16 2,24 0,01 

3 agyag 1,08E-03 5,40E-04 5555,56 5557,80 15,23 

4 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,49 5558,29 15,23 

5 agyag 1,08E-03 5,40E-04 7407,41 12965,70 35,52 

6 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,20 12965,90 35,52 

7 agyag 1,08E-03 5,40E-04 2314,81 15280,71 41,86 

8 durva homok 1,96E+03 9,82E+02 0,01 15280,72 41,86 

9 agyagos homok 5,76E-01 2,88E-01 5,21 15285,93 41,88 

10 agyag 1,08E-03 5,40E-04 3240,74 18526,67 50,76 

11 durva homok 1,96E+03 9,82E+02 0,01 18526,68 50,76 

12 agyag 1,08E-03 5,40E-04 6481,48 25008,17 68,52 

13 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,16 25008,33 68,52 

14 agyag 1,08E-03 5,40E-04 5092,59 30100,92 82,47 

15 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,33 30101,25 82,47 

16 agyag 1,08E-03 5,40E-04 24074,07 54175,32 148,43 

17 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,26 54175,58 148,43 

18 agyag 1,08E-03 5,40E-04 10185,19 64360,77 176,33 

19 középhomok 3,46E+01 1,73E+01 0,10 64360,87 176,33 

20 agyag 1,08E-03 5,40E-04 11574,07 75934,95 208,04 
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Összegzés Számításaink alapján látható, hogy a térség mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett 
rétegeinek elérési ideje kb. 68-148 év.  
A térség vízföldtani felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett 
agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszíni szennyezésektől. 

 

 
28. ábra A térség vízadóinak elérési idejei 

 
8. A VIZEK ÁLLAPOTROMLÁSÁT OKOZÓ – KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI HATÁSOK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 
 
Lásd 3.7. fejezet. 
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9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS 
 
ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS 
CSÖKKENTÉSÉHEZ  
(Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) 
 

9.1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PROJEKT AZONOSÍTÁSA  
 
Ha a következő 1. kérdésére a válasz ’IGEN’, és emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-nel 
válaszolt, a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a 
projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs 
útmutatóban foglaltak szerint javasolt!  
HA az 1. táblázat minden kérdésre NEM választ adott, akkor további elemzésre nincs szükség.  
 
Ellenőrző lista az éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítására  

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén 
a projekt tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából 
releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?  
 
Az éghajlatváltozás több módon befolyásolja a fizikai beruházások élettartamát, 
üzemeltetését, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.  
Az éghajlatváltozás a projektek üzemelését is befolyásolhatja. Ez jelentkezhet a 
berendezések hatékonyságának csökkenésében, illetve a megengedett hibahatárok 
csökkenésében, vagy kényszerű üzemszünetekben. 
A következőkben kiemeljük a projektre ható éghajlatváltozás következményeit.  
Az éghajlatváltozás hatásainak következményei a fizikai beruházásokra és infrastruktúrák tekintetében 
az alábbi kategóriákra bontható: 

a) az éghajlatváltozás miatt a beruházásban keletkező károk és rövidebb élettartam, pl. 
utakat és hidakat károsító árvíz, épületek tetőszerkezetét károsító szélvihar, stb.  
melyek a projekt megvalósítása után, vagy megvalósítás közben jelentkezhetnek. 

b) az éghajlatváltozás miatt a beruházás okán a beruházás környezetében (egyéb 
infrastruktúrákban, természeti környezetben, stb.) keletkező fizikai károk, illetve az ezek 
kapcsán felmerülő peres eljárások költségei, pl. a nem megfelelően rögzített tetőcserepek által 
okozott emberi sérülések, a víz lefolyását akadályozó utak miatt keletkező árvízkárok, stb.  

c) a beruházás által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások az 
éghajlatváltozás hatására, pl. utak járhatatlanná válása, szennyvíztisztítás szünetelése, 
termelés hatékonyságának csökkenése, stb., és adott esetben az ezzel összefüggő 
bevételkiesés, illetve többletköltség, valamint a beruházás megítélésének romlása, 
hírnévvesztés.  

d) az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés miatt megnövekedett működési, illetve pótlólagos 
beruházási költségek, 

e) az éghajlatváltozás közvetett hatása a beszállítók, illetve fogyasztókra kifejtett hatáson 
keresztül, pl. az élelmiszer feldolgozáshoz szükséges nyersanyagok nem állnak rendelkezésre 
megfelelő mennyiségben vagy minőségben a beszállítókat érintő éghajlatváltozás miatt, stb.  

f) megnövekedett biztosítási költségek, 
g) egyéb társadalmi költségek. 

Ezen elsődleges következmények miatt másodlagos következmények is megjelennek a 
társadalom, gazdaság és környezet körében, pl. az utak járhatatlansága miatt késés 
munkahelyre, áruk megromlása, stb. 
 
Félkövérrel lettek kiemelve a releváns részek!!! 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati 
paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? 
Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez 
vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 
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4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt 
által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 
esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó 
infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a 
víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás 
során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti  
turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 
éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események 
következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az 
éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-
e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy 
szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek 
vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)  

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e 
időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 
hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem 
légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)?  

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás 
vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

 
9.2. PROJEKTEK KLÍMABIZTOSSÁ TÉTELÉNEK INTEGRÁLÁSA A HAGYOMÁNYOS ESZKÖZ 

ÉLETCIKLUSBA - ALAPFOGALMAK 
 
A klímakockázat csökkentési eszköztár 8 modulja 

Modulok sorrendje Modul megnevezése 

1 Projekt érzékenységelemzés 

2 Helyszín kitettségének értékelése  

3 Potenciális hatások elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapján)  

4 Kockázatértékelés  

5 Adaptációs opciók beazonosítása és előzetes szűrése 

6 Adaptációs opciók értékelése 

7 Adaptációs intézkedések integrálása a projektbe 

8 Adaptációs intézkedések hatásosságának monitorozása 

 
Az adaptációs útmutatóban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:  
Előzetes elemzés: egy kvalitatív elemzés, mely eredményeképpen meghatározásra kerül, hogy a projekt érzékenysége, kitettsége, 
sérülékenysége és az éghajlatváltozás által okozott kockázat szintje alacsony, közepes vagy magas. Jellemző en a stratégiaalkotás 
fázisában készül. Részletes elemzés: nem kvalitatív, hanem kvantitatív megközelítést igényel, az érzékenysé g, kitettség, 
sérülékenység és kockázat részletes módszertan alapján kerül felmérésre, pl. számításokon, modellezésen alapul. Jellemzően a 
részletes tervezéssel párhuzamosan készül.  
A nagyprojektek esetében a részletes vizsgálatot minden esetben javasolt elvégezni, míg az egyéb projektek esetében az 
1-4 modulok alkalmazása során elegendő egy kvalitatív vizsgálat elvégzése , mely az előzetes vizsgálatok 
mélységével megegyezik. A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti költség -haszon elemzés kötelező, az egyéb projektek 
esetében e helyett egy egyszerűbb módszertan is alkalmazható a legjobb adaptációs intézkedés kiválasztásáho z. 

 
  



|. oldal 107  

9.3. ELŐZETES ELEMZÉS 
 

9.3.1. 1. modul: A beruházás érzékenységének elemzése 
 
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az 
általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a 
feltárása. 
Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek 
a beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió 
mentén ’magas’ vagy ‘közepes’ minősítést kapott a projekt. 
 
Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához 

Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 
30 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum 
≥ 20 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és 
minimum különbsége, °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 
mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása 
(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése 
(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
15. Csapadék évszakos eloszlásának változása közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
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Éghajlati paraméter változása 
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18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek 
csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
25. Szélerózió alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  alapján, módosítva 
 
A tervezett beruházás a potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét befolyásoló 6 tényező 
közül az alábbi tényező befolyásolja: 

‐ A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja az éghajlatváltozás  
 
A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok 
(árvizek, belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek 
és özönvízszerű zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti, 
valamint gazdasági károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak.  
 
Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek (árvíz, belvíz) a 
projekt által kialakítandó kerékpárútra és csapadékvíz-elvezető rendszerre károsan hathat. A kiépített 
eszközök víz alá kerülése ronthatja a műszaki állapotát az eszközöknek, a karbantartási és fenntartási  
költségeket növelheti. 
A kerékpárút esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos csapadékmennyiség 
növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális szélerősség, zivatar, 
továbbá a másodlagos hatások közül a hirtelen hóolvadás és a talaj instabilitás számíthat 
kockázatosnak.  
Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi 
egyrészt áradásokhoz vezetnek, másrészt a tervezett út töltésének átázását, terhelését eredményez ik. 
Ezek következménye pedig az lehet, hogy az kerékpárút alatti töltés instabillá válik és a kerékpárút 
megsüllyed. A kerékpárúton a kátyúképződés valószínűsége a szélsőséges időjárási körülmények 
hatására (pl. a hűvösebb és a melegebb periódusok gyors váltakozása) szintén előtérbe kerülhet. 
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A nagy meleg szerepet játszik az út-burkolatok nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék 
következtében műtárgyak, földművek, burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a 
téli közlekedést és fokozza az üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság 
megszüntetése, téli burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés).  
A nagy hideg a talajfagy kialakulására vezet. 
Az utak alapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az úttest megemelkedését pl. az idézi elő, hogy 
a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik a talaj, az útburkolatokon jéggel 
tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor pedig megsüllyednek.  
Szükségessé válik a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés érdekében a nagyobb 
hőmérsékleti ingadozásokat elviselő útburkolati technológiák adaptálása, illetve a helyi adottságoknak 
megfelelő továbbfejlesztése. 
 

9.3.2. 2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése 
 
Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a 
projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. 
Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati  veszélyekre 
és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott 
beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak.  
 

Éghajlati paraméter Kitett területek Értékelés 

Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének 

lassú növekedése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan az 
Alföld és a Dunántúli-
dombság, valamint a 

nagyvárosok 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi 
középhőmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/ 

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő 
klímacsökkentési egyezményben megfogalmazottakat („az 
iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 
Celsius-fokkal tér el a korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető. 

 
A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése a 

Kárpát-medencében, mégpedig minden évszak, időszak és 
modell esetében statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek 
közötti változékonyság nem haladja meg a változás mértékét) (). 

A növekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgált 
2071-2100 időszakban ez nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), 
mint a korábbi 2021-2050 időszakban (amikor 1,7 fok az átlagos 

változás). 
 

Az adatok alapján a térség „közepes” vagy „magas” 
érzékenységet mutat. 

Hőhullámok 
gyakoriságának és 

intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan az 

Alföld és a nagyvárosok, 
kisebb mértékben, de 
fokozottan a Kisalföld 

Csapadék 
intenzitásának 

növekedése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan az 
Északi-középhegység, 
valamint a Dunántúli-

középhegység és a 
Dunántúli-dombság 

területei 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az 
átlagos csapadékösszegek 7 %-kal csökkentek. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/ 

A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést 
mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a leghosszabb 
időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig 

jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi 
intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a 

csapadékos napok számának hányadosa) nyáron jelentősen 
megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra 
utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív 

záporok, zivatarok formájában hullik. 
A nyári csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 
között -0,5-0,0 mm/nap. A nyári napi intenzitás országos 

Éves 
csapadékmennyiség 

csökkenése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan az 

Alföld 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Csapadék évszakos 
eloszlásának változása 

Magyarország teljes területe 

átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és 
kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek 

csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli. 
A 2021-2050 időszakban az éves csapadékösszeg 

változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10%-ot elérő 
csökkenésében jobbára egységesek a projekciók 

 
Az adatok alapján a térség „közepes” érzékenységet mutat. 

Aszályos időszakok 
hosszának növekedése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan az 
Alföld, valamint olyan 

területek, ahol a 
vízkészletek szennyezettek, 

illetve az igénybevételük 
jelenleg is fokozott 

Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés 

a fagyos napok 
számában 

Magyarország teljes területe 

A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának 
csökkenése és a hőség napok (napi maximumhőmérséklet 

≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát 
jelzi (OMSZ). A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek 

értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől 
szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá 

válása. A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett 
változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma 

megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a 
hideg szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is 

felölelő időszakban. 
 

A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó 
pozitív anomáliák a teljes időszak 5-10%-ában fordultak csupán 
elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind 

télen, mind nyáron egyértelmű a pozitív hőmérsékleti anomáliák 
XXI. század végére várható gyakoriságnövekedése mindkét 

modell esetén. Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció 
szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak 

átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák valószínűsíthető 
gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század végére 

jelentősebb lesz a múltbeli átlagos hőmérsékletnél legalább +4 
°C-kal magasabb havi átlaghőmérsékletek előfordulási 

gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%). 
Az adatok alapján a térség „közepes” érzékenységű. 

Viharos időjárási 
események számának 

és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes 
területe, fokozottan a 
Bakony és a Vértes 

Évszakra nem 
jellemző időjárás 
gyakoriságának és 

intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe 

Belvízgyakoriságának 
kialakulása növekszik 

Magyarország teljes 
területe, domborzati és 

talajviszonyoktól, 
talajhasználattól függően, 
fokozottan az Alföldön 

A belvizek a Tisza-szabályozás hibáit követően kerültek előtérbe, 
a mély fekvésű területek belvíz miatti veszélyezettsége jelentős.  

 
A belvízzel veszélyeztetett terület nagysága eléri a 4,4 millió ha-t, 

melynek 41%-a intenzíven művelt mezőgazdaság. 
Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának 

csökkenése a belvíz képződés csökkenése irányában hat, míg az 
intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések 

annak növekedéséhez járulhatnak hozzá. 
A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben 

változás nem azonosítható egyik modell eredményei alapján, az 
adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 
közötti periódusra a számított változás értékek alig haladják meg 
a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát a belvízveszély jelentős 
változását a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások 

térbeliségét tekintve a század végére a REMo alapján az alföld 
észak-keleti részén várható a belvízveszély igen csekély mértékű 

növekedése. 
Az adatok alapján a térség „alacsony” érzékenységű. 
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Árhullámok 
gyakoriságának és 

intenzitásának 
növekedése 

Folyók mentén (különösen 
a Tisza teljes hossza, a 

Duna alföldi szakasza, a 
Kőrös és mellékágai, a 
Rába, a Dráva egyes 

szakaszai) 

A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és 
az ár-vízszintek lefolyó víztömege egy részének tározókban való 

visszatartásával történő csökkentésével szükséges számolni. 
Korábbi statisztikai átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy 
közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente pedig rendkívüli 

árvizek kialakulására lehetett számítani, ami a jövőben az 
extrémitások miatt, főleg helyi jelentőséggel megváltozik. 

 
9.3.3. 3. Modul: Potenciális hatások elemzése 

 
A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny 
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati 
paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges.  
 
Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjául. Ezek eredményeit 
kell szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző 
éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. 
 

  

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

23. Tömegmozgás 
gyakoribb előfordulása 

24. Erdőtüzek 
gyakoriságának 

növekedése 
25. Szélerózió 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 
3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése  
(napi minimum ≥ 20 °C) 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 
9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb 

időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek 
csökkenése) 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 

- 

Közepes - 

4. Hőségnapok számának növekedése 
 (napi maximum ≥ 30 °C) 

6. Hőhullámos napok számának növekedése  
(napi középhőmérséklet > 25 °C) 

7. Átlagos napi hőingás növekedése  
(napi maximum és minimum különbsége, °C) 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb 
időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 
13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése  

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása 
17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának 

és intenzitásának növekedése 
20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 

- 

Magas - - - 
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9.3.4. 4. Modul: Kockázatelemzés 
 
A kockázatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonlóan, két szinten végezhető el: egy előzetes elemzés 
formájában, és amennyiben szükséges, egy részletesebb elemzés formájában.  
A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 
környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a 
kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.  
Fontos felhívni a figyelmet a fizikai hatás és a következmény közötti különbségre. Míg az 
éghajlatváltozás fizikai hatásai közé tartozik például az aszály vagy a folyók áradása, a következmény, 
mellyel a kockázatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatások által okozott kárra összpontosít. Ezen 
útmutató értelmezésében következmények például a mezőgazdasági károk, az infrastruktúrák 
megrongálódásában vagy emberi életben keletkezett károk. Az éghajlatváltozás fizikai hatásai a 
természeti szférákra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatás, pl. az árvizek, aszályok és a 
tengerszint emelkedése. 
 
A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen károkat, 
ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, gazdasági, 
környezeti hatásait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockázatelemzés szükségessé 
teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek közötti interakciót, ezért olyan 
problémákat is feltárhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés útján nem sikerült 
beazonosítani.  
 
A kockázatelemzés lépései az alábbiak: 
 

1. Következmények listájának felállítása 
 
Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

‐ úttestben keletkezett károk, 

‐ az infrastruktúrák megrongálódása, 

‐ a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 
mértékű kibocsátása 

Biztonság és egészség: 

‐ közlekedési biztonság csökkenése 

‐ emberi életben keletkezett károk (balesetek) 
Környezet: nem releváns 
Társadalom: 

‐ munkahelyek megszűnés 

‐ kerékpáron történő munkába járás lehetőségének csökkenése 
Gazdasági/pénzügyi: 

‐ nem rentábilis fenntartási költségek 
 

2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes 
meghatározásán keresztül 

 
A valószínűségek értékelésének szempontjai 

1 
Ritka 

2 
Nem valószínű 

3 
Közepes valószínűség 

4 
Valószínű 

5 
Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  
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Következmények 
Hatás/következmény 

nagyságrendje 
Bekövetkezési 
valószínűség 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, 
üzemeltetési): 

- úttestben keletkezett károk, Közepes 
Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-
folytonossági intézkedéseket 

igényel 

Nem valószínű: 
20% esély 

évente 

- az infrastruktúrák megrongálódása, Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül 
kezelhető. 

Nem valószínű: 
20% esély 

évente 

- a karbantartási feladatok növekedésével a 
munkagépek üvegházhatású gázainak 
nagyobb mértékű kibocsátása 

Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül 
kezelhető. 

Nem valószínű: 
20% esély 

évente 

Biztonság és egészség: 

- emberi életben keletkezett károk 
(üzembiztonság csökkenése, szélsőséges 
időjárás miatt) 

Kicsi 
Kisebb sérülés, mely orvosi 
ellátást igényel, esetlegesen 

átmenetileg korlátozott 
munkaképességgel 

Ritka: 
5% esély évente 

Környezet: nem releváns 

Társadalom: 

- munkahelyek megszűnése Kicsi: 
Helyi, átmeneti társadalmi 

hatások 

Ritka: 
5% esély évente 

- kerékpáron történő munkába járás 
lehetőségének csökkenése 

Kicsi: 
Helyi, átmeneti társadalmi 

hatások 

Ritka: 
5% esély évente 

Gazdasági/pénzügyi: 

- nem rentábilis fenntartási költségek Közepes: x % IRR 10 – 25% 
Bevétel 

Nem valószínű: 
20% esély 

évente 

 
3. Kockázati mátrix kitöltése 

 
A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell 
határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát.  
 
Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 
 
Mátrix értékelés szempontjai 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 
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Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas 

Közepes 
 

úttestben keletkezett 
károk 

 
nem rentábilis 

fenntartási költségek 

Alacsony 
 

az infrastruktúrák 
megrongálódása 

 
a karbantartási feladatok 

növekedésével a munkagépek 
üvegházhatású gázainak 

nagyobb mértékű kibocsátása 

Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes 

Alacsony 
 

emberi életben keletkezett 
károk (üzembiztonság 

csökkenése, szélsőséges 
időjárás miatt) 

 
munkahelyek megszűnése 

 
kerékpáron történő munkába 

járás lehetőségének csökkenése 

Nincs 
 

környezet-
szennyezés 

 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az éghajlatváltozásból eredő kockázatok mértéke a 
tervezett tevékenység szempontjából alacsony. 
 

10. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 
 
Az alaplégszennyezettség meghatározásához használt alapadatok forrásai: 

- háztartások száma 
KSH adatok: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf  

- Közlekedési adatok forrása: KIRA – INFO  
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F  

- A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE 
VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

- Meteorológiai adatok – Magyarország kistájainak katasztere 
- Szélsebesség és szélgyakorisági adatok – meteoblue adatai 

 
Környezeti zaj meghatározása: 
A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség több pontján. 
Mérés ideje: 2017. április 13. 10-14 óra között. 
Mérést végezte Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (SZKV-1.4.-09-1037) 
 
Talajvédelem: 
MTA TAKI AGROTOPO adatbázisa 
 
Talajmechanika, talajvíz: 
NyírGeo Kft. talajvizsgálatai jelentése 
Vizsgálatok ideje: 2017. 06. 23. 
 
Egyéb: 

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása  

- MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok 

- U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. 
Unpaved Roads irányelvei 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F
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- A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 
követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 
97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és 
a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg.  

- MSZ 15036:2002 számú szabvány 

- Földhivatali alaptérképek 

- Megbízó tervezői által számított adatok 
 
Élővilágra vonatkozó adatok forrása: 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítéséhez a tervezett beavatkozás által érintett területeken 
és az előzetesen becsült élővilágvédelmi hatásterületen részletes aktuális felméréseket végeztünk a 
magasabb rendű növényzetre, állatokra. 
 

11. 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLET 3. PONTJA SZERINTI 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

11.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
Kékcse Község Önkormányzata 
4494 Kékcse, Fő u. 116. 
Tel:: +36 45/ 468-001 
Fax: +36 45/ 468-001 
http://www.kekcse.hu/ 
Polgármester: Szekeres Katalin 
 

11.2. MINŐSÍTETT ADATOT, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT ÜZLETI TITKOT 

KÉPEZŐ ADATOK 
 
Nem releváns. 
 

11.3. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, FELHASZNÁLANDÓ 

ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE KORÁBBAN 

MÁR MEGTÖRTÉNT, A VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI 

KELL 
 
Nem releváns. 
 

11.4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE 
 
Nem releváns. 
 

11.5. ERDŐ IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 
 
A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érint, a beruházás az Evt. 77. § -a szerint erdő 
igénybevételével jár.  
A munkálatok elkezdése előtt, amennyiben erdei fafajnak minősülő fa (Evt Vhr. 4. melléklet) 
eltávolítására kell, hogy sor kerüljön, úgy annak kitermelését a www.nebih.hu weboldalról letölthető 
formanyomtatványon kell a földhasználónak (beruházónak) bejelenteni az erdészeti hatóság felé.  
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Érintett erdőtagok: 
 

Helység Tag Részletjel Körzet 
Következő 

tervezés 
Tulajdonforma 

Elsődleges 
rendeltetés 

Kékcse 9 A 
Rétköz-
Beregi 
körzet 

2022 állami tulajdon műtárgyvédelmi 

Kékcse 1 A 
Rétköz-
Beregi 
körzet 

2022 állami tulajdon műtárgyvédelmi 

Kékcse 2 A 
Rétköz-
Beregi 
körzet 

2022 állami tulajdon műtárgyvédelmi 

Kékcse 19 A 
Rétköz-
Beregi 
körzet 

2022 magántulajdon faanyagtermelő 

 

 

29. ábra Érintett erdőtagok 
 

12. EGYÉB FORRÁSOK 
 
Szűcs János Település levegőkörnyezetének állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai 
statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) - Doktori (PhD) értekezés, 2014. 
 
Gács Iván - Katona Zoltán: Környezetvédelem (Energetika és levegőkörnyezet), Budapest, 1998 
Nagy Tibor – Légrádi Attila: LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK HATÁSTERÜLETÉNEK 
BECSLÉSE PROGRAM 
 
Kisvárda és Kékcse településrendezési terve 
 
AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA 
 
Barótfi István (szerk.) Környezettechnika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000. 
 
OMSZ Klímamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/  
Mezősi et al, 2017. A klímaváltozás hatása a környezeti  veszélyekre Az Alföldön (Földrajzi 
Közlemények 2017. 141. 1. pp 60-70) 
 
VAHAVA összefoglalás 
 

http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/
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Schmidt Petra: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA HAZÁNK ÉGHAJLATÁRA, AVAGY MI 
VÁRHATÓ 2030-RA? 
 
Jogszabályok: 

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről  

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről 

- A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 
7.) KvVM rendelet 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

- A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 
Meteoblue adatbázis 
 
Kormány Gy. (2000) A Rétköz földrajza, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 
11 – 68.; pp.149 – 154.  
 
Lóki J. (1999) Digitális tematikus térképészet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61. p. Martonné 
Erdős K.(2006) Magyarország természetföldrajza Ő., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 111. p.; 
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Bevezetés 

 

Jelen tanulmányt a 3814. sz. Kisvárda - Kékcse összekötő út 0+000 - 47+200 km közötti 

szakaszon tervezett párhuzamos kerékpárút kivitelezésével érintett nem védett és védett 

területeken jelentkező várható hatások bemutatását szolgálja.  

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. melléklet 87. pontja alapján 

előzetes vizsgálatot igényel. Egyben a környezeti hatások vizsgálata lényeges a természeti 

védett értékek szempontjából is, hiszen az összekötő út a HUHN20113 számú Kisvárdai-

gyepek Natura 2000 területén, egyben a nyilvántartások alapján a Borostyános-Galambodi-

lápok, 868/EL/14 azonosítójú ex lege védett láp területrészét is (hrsz. 0208/3) húzódik 

keresztül.  

A kerékpár út teljes területe 9.729 m2, a padka területe 3842 m2, a védett területekből  

- Natura 2000: 698 m2-t; 

- ex lege láp: 864 m2-t érint közvetlenül. 

 

A tevékenység természeti állapot felmérési dokumentációját ezen jogszabályi érintettségek 

miatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. melléklet és a 275/2004. Korm. 14. melléklet 

tartalmi elvárásait ötvözve készítettük el. Egyben a tanulmány kiegészíti az előzetes vizsgálati 

dokumentációt is. 

 

1. Azonosító adatok 

 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 

 

Engedélyes: 

Kékcse Község Önkormányzata 

4494 Kékcse, Fő u. 116. 

Tel:: +36 45/ 468-001 

Fax: +36 45/ 468-001 

http://www.kekcse.hu/ 

Polgármester: Szekeres Katalin 

 

Tervező: 

MÉLYGÉPTERV Kft.  

4400 Nyíregyháza, Szent I u. 3. II. em. 10. 

Barota György (tervező) 

Tel:: +36 30/ 957-4366 

 

Előzetes vizsgálat készítője: 

Neve: Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértő 

Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 

Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037 

Tel:: +36 20/ 426-4352  
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1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, 

elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása 

 

Piskolczi Miklós 

élővilág-védelmi szakértő (SZTV, SZ-057/2011), okleveles biológus (okl. száma: T-

445/2000.), környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakmérnök (okl. száma: K-42/2003.).  

Elérhetőség: piskolczi76@gmail.com; 30/597-32-35 

 

Szakmai referenciáinak leírása: 

Élővilág-védelmi részfejezetek kidolgozása EVD, KHV és felülvizsgálati eljárásokban: 

2006 – Baktalórántháza, szennyvíztisztító telep működésének felülvizsgálata; 

2007 – Hajdúhadház, szennyvíztisztító telep működésének felülvizsgálata; 

2007 – Nyírbátor, ipari szennyvíztisztító telep engedélyeztetési eljárása; 

2009 – Derecske, szennyvíztisztító telep létesítésének elővizsgálata (Natura 2000 

érintettség, természetvédelmi tanulmány); 

2013 – Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat 

előzetes tanulmányterve (Natura 2000 érintettség, természetvédelmi tanulmány); 

2013 - Balsa Község határában tervezett „VII. Hal és Vad Fesztivál” (2013.07.20.) által 

érintett területek természetvédelmi állapotfelmérése és a jelentkező hatások értékelése; 

2014 - Püspökladány 0992/9 hrsz.-on tervezett hízómarha istálló és pihenő terület 

építési tevékenységével érintett területek természetvédelmi állapotfelmérése és a 

jelentkező hatások értékelése (Natura 2000 érintettség, természetvédelmi tanulmány); 

2015 - Hortobágy-Faluvéghalmán tervezett állattartó telep fejlesztésével érintett 

területek természetvédelmi állapotfelmérése és a jelentkező hatások értékelése (Natura 

2000 érintettség, természetvédelmi tanulmány); 

 

2. Az érintett Natura 2000 területek 

 

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 

hatással van 

 

A 381. számú közút, így a tervezett kísérő kerékpárút is Kisvárda és Kékcse között húzódik 

észak-nyugat – dél-keleti irányban. A tervezett kerékpárút építés a 0+000 - 3+750 km közötti 

szakaszt érinti. A tervezést 2 ütemre bontották. A kerékpárút első ütemének (az Aldi Áruház 

bekötő útjától Kisvárda, Belfő csatorna hídjáig tartó szakasza) engedélyes terve jelenleg már 

engedélyezés alatt van. A második ütem a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 - 47+237 

km szelvények között kerékpárút megépítése. 

 

  

mailto:piskolczi76@gmail.com
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Natura 2000 terület neve és státusza:  

SCI – Kisvárdai-gyepek - HUHN 20113; 

 

A terület státusza: 

□ különleges madárvédelmi terület 

□ különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület (HUHN 20113) 

□ jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

□ jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  

□ különleges természetmegőrzési terület 

□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

 

1. ábra A 381. sz. Kisvárda - Kékcse összekötő út nyomvonala az SCI: HUHN 20113 Natura 

2000 uniós jelentőségű védett területen 

(Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a 

felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére 

a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

 

A HUHN 20113 számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A Kisvárdai-gyepek különleges természetmegőrzési terület (kTT) (továbbiakban Kisvárdai-

gyepek SCI terület) teljes kiterjedése 687,39 ha, melyből az kerékpárút építése Kisvárdától 

távolodva az út jobb oldalán közvetlenül 698 m2-t közút menti sávot érint. Felvonulási, 

építőanyag tárolási munkaterületeket nem terveztek a védett területeken vagy azok 

szomszédságában. A fenti Natura 2000 SCI területet az alábbi jelölő élőhelyekre és élőlényekre 

jelölték ki. 
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2. ábra A HUHN 20113 terület (Forrás: http://www.mme.hu/natura-2000-

teruletek/huhn20113) 

Jelölő élőhelyek: 

3150 – Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel; 

6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei; 

7230 – Mészkedvel_ üde láp- és sásrétek; 

 

Védett jelölő fajok  

 

  

Vöröshasú unka (Bombina bombina) Mocsári teknős (Emys orbicularis) 

 

 
Vidra (Lutra lutra) 

 

(fényképek forrása: http://www.ryanphotographic.com/bombinatoridae.htm ;  

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8053; http://www.tiszatoelovilaga.hu/vidra/ ) 

 

http://www.ryanphotographic.com/bombinatoridae.htm
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8053
http://www.tiszatoelovilaga.hu/vidra/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil7brQz5_VAhXHPRoKHR3qDkEQjRwIBw&url=http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8053&psig=AFQjCNHMdY-vqTom6nN1qZDpIAxYnZ9MyQ&ust=1500906704560021
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja16W90J_VAhUMWxoKHaegCTgQjRwIBw&url=http://www.tiszatoelovilaga.hu/vidra/&psig=AFQjCNHSqDKFn4TeVkIqVmkNeQ6hEkflAA&ust=1500906949052123
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Fajok  

Név Tudományos név 

Állománynagyság (min-max.) 

Az országos 

állományhoz 

viszonyított 

arány 

állandó 
szaporodó 

fészkelő 
telelő 

átvonuló  

gyülekező 
 

Kisfészkű 

aszat 

Cirsium 

brachycephalum 
 100 – 1000 

egyed 
  D 

Vöröshasú 

unka 
Bombina bombina  10000 – 20000 

egyed 
  C 

Mocsári 

teknős 
Emys orbicularis  200 – 1000 

egyed 
  C 

Közönséges 

vidra 
Lutra lutra  10 – 30 

egyed 
  C 

A: 100% >= p > 15%, B: 15% >= p > 2%, C: 2% >= p > 0%, D: nem jelentős, előfordul  

 

Élőhelytípusok  

Élőhely kódja 
Élőhely neve 

Kiterjedés 

(ha) 

Borítás 

(%) 

3150 
természetes jellegű eutróf tavak és 

hínárnövényzetük 
24,52 5 

6440 ártéri mocsárrétek 98,62 30 

7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 69,18 5 

91E0 
éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, 

láperdők 
6,9  

6260 pannon homoki gyepek 0,4  

 

A fenti fajokon kívül kiemelt figyelmet kapnak még a következő védett fajok: vörös gém (Ardea 

purpurea); békaliliom (Hottonia palustris); mocsári lednek (Lathyrus palustris); kanalasgém 

(Platalea leucorodia); mezei csorbóka (Sonchus arvensis); tőzegpáfrány (Thelypteris 

palustris); lápi csalán (Urtica kioviensis). 

 

Természetvédelmi célkitűzések (Forrás: Természetvédelmi prioritások és célkitűzések 

HUHN20113 Kisvárdai-gyepek kódú és elnevezésű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területre)  

 

Általános célkitűzés: 

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául 

szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 területek 

lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

 

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: 

- A területen mozaikosan található rétek, mocsárrétek, magassásosok, zsombékosok 

mozaikjai fennmaradásának biztosítása; ennek érdekében kíméletes legeltetési és 

kaszálási módszerek kidolgozása, kaszálatlan területek mozaikos kijelölése. A gyepek 
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teljes becserjésedésének és a nádasok gyepek rovására történő terjedésének 

megakadályozása. 

- Az érintett belvízlevezető szerepű csatornákon záró műtárgyak létesítése, a területet 

érő lecsapoló hatás mérséklése. 

- Csatornák, állóvizek további tápanyag és egyéb szennyezőanyag terhelésnek 

megakadályozása. 

- Inváziós és tájidegen fa-, cserje-, és lágyszárú fajok (aranyvessző fajok, gyalogakác, 

zöld juhar) folyamatos visszaszorítása. Aranyvesszővel fertőzött területeken 

rendszeres gyomirtó kaszálás bevezetése. 

- Bolygatott foltok gyommentesítő kaszálásának kidolgozása. 

- A területen belüli és a szomszédos szántókon kíméletes gazdálkodás kialakítása, 

lehetőség szerint a szántók gyepesítése vagy erdősítése. 

- A terület infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

 

3. A terv vagy beruházás 

 

3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 

meghatározása 

 

A 381. számú országos közút az előírásoknak megfelelő kialakítású, minőségű, de igen 

forgalmas, és a szalagkorlát mindkét oldalt csak a lehajtóknál van megszakítva. Kisvárda és 

Kékcse távolsága csekély, éppen ezért indokolt lehetne a kerékpáros forgalom erősödése, de 

ennek gátat szab a balesetveszélyes és igen forgalmas útszakasz.  

A tervezett beruházásnak így jelentős társadalmi hatása is van, egyben segítheti Kisvárda 

körzetében Kékcse település fejlődését is.  

 

A kerékpárút nyomvonala Kékcse felé haladva jobb oldalon húzódna. 

A kivitelezés a 4,6 m szélességű területet érint (2,6 m úttest és 1-1 m padka). 

 

 A kivitelezés munkafolyamatainak közvetlen hatásai a műút és a tervezett nyomvonal 

távolabbi széle között jelentkeznek, míg a közvetett hatások kiterjedése átfedésben van a 

környezeti hatásokat bemutató tanulmányban foglaltakkal. 

 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 

 

A munkálatokat a jóváhagyott, hatósági engedéllyel összhangban álló tervek alapján végzik el. 

A kivitelezésnek alkalmazkodnia kell a szerződésben megkötött feltételekhez, határidőkhöz, 

illetve a támogatási összegek felhasználásának előírásaihoz.  

Az területelőkészítés, kerékpárút építés, tereprendezés várhatóan 5 hónapot vesz majd igénybe, 

melyet a közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező és vállalkozói hajtanak végre.  
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3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az 

okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 

 

A kivitelezés kiterjedésében a 3750 m hosszúságú 0+000 – 3+750 km közötti szakasz felületén, 

és kb. 2 méteres szegélyező részében fog zajlani. A munkálatok forgalomirányítás mellett a már 

burkolt műúttal párhuzamosan folynak, elkerülő alkalmi útszakaszok kialakítására nincs 

szükség. Az érintett szakaszt és az így igénybevett területet a következő ábra szemlélteti.  

 

 

3. ábra Tervezett kerékpárút 

 

Az adott terveknek megfelelően az élővilágra kifejtett hatásoknál elsősorban a zajkibocsátásból, 

szálló porból származóakat kell figyelembe venni, ugyanazzal a hatásterülettel, melyet a 

környezeti hatások bemutatásánál említ a környezetvédelmi szakértői anyag. Maximális 

hatásterület az EVD alapján 86 m. 

 

Az állatfajok szempontjából továbbá jelentkezni fog egyfajta rövid idejű zavaró hatás, mely a 

dolgozók jelenlétéből, munkavégzéséből fog származni. 
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3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 

során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-

nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása 

stb.) 

 

A 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatási időszakban, uniós források felhasználásával 

tervezett. A megvalósítás várható üteme: 2017-2020. 

 

A kivitelezés időtartama 5 hónap. 

 

Natura 2000 területen az egyes munkafolyamatok révén jelentkező átmeneti hatásokat: 

 

A munkálatok részfolyamatai: 

- területelőkészítés (pl. fa- és cserjeírtás, lehumuszolás, a keletkező anyagok gyűjtése); 

- rétegek kialakítása (pl. új burkolat rétegzése, tömörítése, padka terítése, tömörítése); 

- meglévő vízelvezető árkok rendezése, áthidaló keretelemek kialakítása; 

- tereprendezés (pl. füvesítés); 

 

A tevékenység várható negatív hatásai: 

 

a. területelőkészítés (pl. fa- és cserjeírtás, lehumuszolás, a keletkező anyagok gyűjtése); 

 

A munkafolyamat természetes vegetációjú területrészeket érint. A felületek egy része keskeny 

cserjés, fasorokból, facsoportokból áll, míg előfordul a mezőgazdaságilag művelt szántó és 

kaszáló is. A tervezett nyomvonal alapvetően a műút mentén végighúzódó keskeny 

szegélysávot érinti. Ezen a vonalon viszont szükség van a becslések szerint 100-150 db faegyed 

(nemesnyár - Populus x. euramericana; fehér nyár – Populus alba; mezei juhar – Acer 

campestre; fehér fűz – Salix alba; rekettyefűz – Salix cinerea; fehér akác – Robinia pseudo-

acatia) és mintegy 150-200 db cserje egyed (kökény - Prunus spinosa; galagonya - Crataegus 

monogyna; gyepűrózsa - Rosa canina agg.; fekete bodza - Sambucus nigra) kivágására. A fák 

életkora változó, egészen a fiatal 1-2 évestől a 40-50 éves egyedekig. 

 

Ezt követően a humuszos talajréteg letermelése is megtörténhet, a szintek kiegyenlítésével. A 

terület előkészítése alapvetően változtatja meg a növényzet jelenlegi záródott szerkezetét, 

összetétetelét kb. 6 m szélességben. Bár lényegében visszafordíthatatlan változásokat 

eredményez ez a hatás, a szomszédos élőhely foltok fennmaradási esélyeit a szegélyhatás miatt 

jelentősen nem befolyásolja. A közút és az azt kísérő útszegély, csapadékvíz elvezető árok már 

a védett területek kijelölése előtt létezett, így a vizsgálat időpontjában már a természetes és 

művi környezet egy együttesen létrejött állapotát figyelhettük meg, melyben sem egy sávosan 

szegélyező kerékpárút kialakítása, sem használata nem változtat meg lényegesen. 
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b. rétegek kialakítása (pl. új burkolat rétegzése, tömörítése, padka terítése, tömörítése); 

 

Az szintezett, tömörített alapfelületet előkészítik a alapozó rétegek, majd a bitumennel kevert 

útburkuló anyag fogadására. Ennek felvitele és tömörítése is az adott sávban folyamatában 

történik. A keskeny útpadka kialakításához a műszakilag megállapított minőségű anyagot 

szétterítik, tömörítik, a humuszos talajréteg visszaterítésre kerül, a felszíni egyenetlenségek 

kijavítására és a burkolatról elfolyó csapadékvíz hatékonyabb levezetésére. A műszaki 

kivitelezések szabványokban, tervekben meghatározottak, azoktól eltérni nem lehetséges. 

 

c. meglévő vízelvezető árkok rendezése, áthidaló keretelemek kialakítása; 

 

Közlekedés biztonsági elvárás, hogy eső idején a víz ne álljon meg a burkolt felszínen, ennek 

megfelelően alakítják ki az út felszínének lejtési viszonyait. Az elvezetett vizeket a meglévő 

csapadékvíz gyűjtő árkokba vezetik, ahonnan a víz elszivárog, elpárolog. Az árkok rendbe 

tétele közvetlen az út közeli sávot érintik, ahol a sávos szerkezet miatt nem alakult ki karakteres 

élőhely, csak a szegélyhatásokat, zavarást (taposás, kaszálás) jól tűrő növény fajok jellemzőek. 

Az árkok mélyítése bár károsítja a záródott társulást, annak regenerálódása pont a fajok 

összetétele miatt kedvező, a nyílt talajfelszínek, füvesítéssel 1 éven belül már növénnyel 

borítottá válnak. 

A kisebb árkokat és a Kerülőházi-csatornát keresztező elemek elhelyezéséhez az érintett 

mederszakaszt meg kell erősíteni. 

 

A felmérés során nem volt észlelhető a mocsári teknős (Emys orbicularis) előfordulása ezen a 

szakaszon. Ettől függetlenül a munkálatokat kellő körültekintéssel kell elvégezni, hogy a védett 

faj semmiképpen nem sérülhessen. Több megfigyelésből, leírásból ismerhetjük, hogy az alföldi 

kis vízfolyásokban kevés a teknősök „napozására” alkalmas kiemelkedés, a medrek oldala 

sokszor igen meredek, így a megerősített mederszakasznál akár egyfajta pozitív hatásként 

említhető ez az élőhelyi javulás. 

 

d. tereprendezés (pl. füvesítés); 

 

A tereprendezés során törekedni kell a kitermelt humuszos réteg felszíni visszatöltésére, és 

elegyengetésére, tömörítésére. A füvesítéshez a környező területeken is előforduló fajok 

fűmagkeverékeit érdemes választani. A kerékpárút későbbi fenntartójának a kezdeti időszakban 

különösen figyelemmel kell lenni a részben záródott felszínek kaszálására, hogy ezzel is gátját 

lehessen venni a gyomok elterjedésének. 

 

A HUHN 20113 Natura 2000 terület sem a védett élőhelyek, sem a jelölő fajok tekintetében 

nem veszélyeztetett az érintett sávon belül, a tervezett beruházás révén. A fellépő zavaró 

hatások relatíve rövid idejűek, szakaszosak, a zaj- és a levegő porszennyeződés a 

hatásterületen belül nincs olyan hatással, hogy közvetlenül károsítsa a szomszédos 

élőhelyeket, fajokat. Ugyanez elmondható a kerékpárút átadását követő közlekedésre is. 
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Pozitív hatások: 

- a fa- és cserjeírtásnál érvényesülhet az invazív fajok (pl. fehér akác, nagy aranyvessző) 

visszaszorítása is; 

- a csatorna meder mesterséges megerősítése a vízfolyásban előforduló mocsári teknősök 

számára nyújt jobb életteret; 

 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 

 

A kerékpárút a 381 sz. közúttal párhuzamosan kerül kialakításra. 

Kerékpárút érintett szakasza: 0+000 – 3+750 km. 

A tervezett külterületi kerékpárút (II. ütem) Kékcse belterületi határától indul és Kisvárda 

külterületén az Aldi Áruház feltáró útjának keresztezése után a 3+750 km szelvényben ér véget. 

A burkolatkialakítás 2,60 m szélességben történik, mindkét oldalán 1,0 m széles padkával. A 

nyomvonalon a burkolatszél melletti padka nemesített padkával (M56 mechanikai stabilizáció) 

kerül kialakításra. 

 

3750 m hosszú kerékpárút 

A tervezett burkolat szerkezete: 

 20 cm vastag homokos kavics talajjavító réteg  

 15 cm vastag CKt cementstabilizációs alap 

 3,5 cm vastag AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőrétegként 

 2,5 cm vastag AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopórétegként 

 

A kerékpárút a 0+126,6 km szelvényében keresztezi a Kékcsei-tápcsatornát, az 1+183,5 km 

szelvényében pedig a Kerülőházi-csatornát. 

Beépítésre kerülő műtárgyak: 

- 0+126,6 (43+462) Kékcsei-tápcsatorna keresztezésnél beépítésre kerülő 3,03 x 4,65 m 

MultiPlate VN 10 békaszáj profil 

- A műtárgy előtt és után 5-5 m árokburkolás, valamint kétoldali töltésmagasítás történik. 

- 1+183,5 (44+516) Kerülőházi-csatorna keresztezésnél beépítésre kerülő 2 x 1,5 x 1,5 m 

iker keretelem 

- 44+511 – 44+523 szelvények között kétoldali acél vezetőkorlát 

 

A munkavégzés szakaszán tárolási tevékenység csak a nem védett, nem vízállásos részeken, 

kijelölt területeken jelenik meg, új létesítmények kialakítására csak a csatorna és kisebb árkok 

átívelésénél van szükség. Itt törekedni kell, hogy a területek közötti felszíni és felszín alatti 

vízáramlási viszonyok nem, vagy csak pozitív irányban változzanak. A vízállásos részek 

vízutánpótlását biztosító árkok megszüntetése, lezárása nem megengedett. 
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3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 

 

Az érintett élőhelyek sávosan követik az útszakaszt, a rétegzettségük, a természeti értékük, 

fajgazdagságuk az úttól távolodva lényegesen javul. A szegélyben keverten, olyan növényfajok 

telepedtek meg, melyek kevésé igényesek a talaj tápanyagtartalmára, elviselnek szélsőséges 

megvilágítottságot, széles tűrőképességűek. 

 

Az állatfajok is főként csak átmenetileg tartózkodnak az út menti élőhelyeken, fészkeléshez 

például a helyszín túlságosan zajos, nyitott, emberi hatásoktól zavart. Éppen ezért sem 

figyelhettünk meg védett madárfaj fészkelését sem a szegélyező fákon. Esetenként a szegélyek 

virágzó (lágyszárú, fás szárú) növényfajai táplálkozási helyet biztosítanak a nektárt, virágport 

fogyasztó fajok számára. Ezt a munkálatok befejezésével érdemes javítani azzal, hogy 

természetesen is előforduló cserje fajokat is telepítenek a kerékpárút mentén.  

 

Az érintett élőhelyek keskeny, sávos jellege miatt karakteres társulás nem is tud kialakulni, a 

fajösszetételt a környezeti hatások és az adott térszintnek, vízellátásnak megfelelő szomszédos 

élőhelyek alakítják ki. 

 

További védettségi kategória 

 

A tervezett nyomvonal mintegy 188 méteres hosszon érinti a Borostyános-Galambodi-lápok, 

868/EL/14 azonosítójú ex lege védett láp területrészét is (hrsz. 0208/3).  

 

A láp területből a kerékpárút által érintett terület: 864 m2. 

 

Az „ex lege” státusz a tulajdoni lapra nincs felvezetve. A terület élőhelyei és vízborítottsága 

alapján meglátásunk szerint inkább üde mocsárrétnek tekinthető. Az OKIR TIR adatbázisában 

jelölt folt vélhetően nem lett megfelelően lehatárolva, mivel területe a 381. sz. közút területére 

is be lett jelölve.  

 

Javasoljuk a HNPI szakértőinek a bevonását az ügyben, és egyben a tervezett beruházás és a 

területszakasz bejárása kapcsán, hogy a terveknek megfelelően a telekalakítási eljárásban a 

tervező által kijelölt keskeny sáv kivételre kerüljön.  
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4. ábra HUHN 20113 Natura 2000 és a 868/EL/14 azonosítójú ex lege védett területek 

érintett szakaszai 

 

A tervezett teljes nyomvonalon közvetlen érintett élőhelyek társulásai az Á-NÉR 2011 

besorolása alapján (Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011): 

 

1) RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered native trees or narrow 

tree lines 

2) OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands 

3) B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and mesotrophic 

reed and Typha beds 

4) B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet - 

Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds 

5) OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands 

6) OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and semi-dry 

grasslands 

7) S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak definíció) - Scattered 

trees or narrow tree lines of non-natives tree species 

  

http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011
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A teljes nyomvonalon hatásterületen lévő, de közvetve a környezeti hatások révén érintett 

szomszédos élőhelyek (Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011): 

 

a. RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered native trees or narrow 

tree lines 

b. OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands 

c. B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and mesotrophic 

reed and Typha beds 

d. B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet - 

Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds 

e. OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands 

f. OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and semi-dry 

grasslands 

g. S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak definíció) - Scattered 

trees or narrow tree lines of non-natives tree species 

h. B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall-sedge beds 

i. D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows 

j. T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual intesive arable 

fields 

 

Az érintett élőhelyeken és a tényleges hatásterülettel szomszédos területeken az Á-NÉR 2011 

besorolása szerint a következő társulásokat lehet megfigyelni (a fejezetet követően láthatóak az 

élőhely térképek) (Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011): 

 

RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered native trees or narrow 

tree lines 

 

„Elszórtan álló őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) 

felett vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. A facsoportot legalább 5 fa alkotja, 

többnyire gyeppel (gyepekkel, mocsarakkal) élőhelykomplexet képezve jelenik meg, ahol a 

gyepkomponenst külön is célszerű jellemezni. A fasor akár egy sorból is állhat. Az erdősáv 

legalább 4 sort tartalmaz vagy legalább egy famagasság szélességű. 50%-os elegyarányig 

idegenhonos fafajok, gyümölcsfák előfordulása elfogadható. fák közül sok előfordulhat, 

legjellemzőbbek a fűz- (Salix), a nyár- (Populus), a hárs- (Tilia), a tölgy- (Quercus), a kőris- 

(Fraxinus), a juhar- (Acer) fajok, a mézgás éger (Alnus glutinosa), a nyír (Betula pendula). Az 

őshonos fák mellett néhány gyümölcsfa (pl. dió – Juglans regia, alma – Malus domestica, körte 

– Pyrus communis, szilva – Prunus domestica agg., eperfa – Morus alba) is előfordulhat. 

A fák alatt, illetve a fasorokban a gyakoribb hazai cserjék is előfordulhatnak, leginkább a 

kökény (Prunus spinosa), a galagonya (Crataegus monogyna), a gyepűrózsa (Rosa canina 

agg.), a fekete bodza (Sambucus nigra), nedvesebb helyeken a rekettyefűz (Salix cinerea). A 

facsoportok esetében „gyepszintet” a kapcsolódó gyepes vagy mocsári élőhely fajai adják – ez 

lehet fajokban gazdag és fajszegény, jellegtelen is. A fasorok alatt tág tűrőképességű, 

zavarástűrő fajokat találunk (általában keveset).” 
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Megfigyelt fajok: kökény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa 

(Rosa canina agg.), fekete bodza (Sambucus nigra), rekettyefűz (Salix cinerea), vérehulló 

fecskefű (Chelidonium majus), vörös árvacsalán (Lamium purpureum), nagy aranyvessző 

(Solidago gigantea). 

 

OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands 

 

„Azon vizes vagy kiszáradó vizes, fásszárú növényzetet nem vagy alig tartalmazó élőhelyeket 

soroljuk ide, amelyek az A, B, C élőhelyi kategóriákba jellegtelenségük, degradáltságuk, 

kevertségük, gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2-es és 3-as természetességű jellegtelen, 

illetve nem azonosítható állományokat ide, a 2-es természetességű, de élőhelyileg 

azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [A-C] soroljuk, azaz közvetlenül nem számít 

a másodlagosság, zavartság. Rögzítendő minimális kiterjedésük kb. 100 m2, az ennél kisebbeket 

ne vegyük fel. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya 50%. Jellemzőek, 

uralkodóak a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai kategóriákhoz 

is alig kötödő fajok, pl. nád (Phragmites australis), gyékényfajok (Typha spp.), pántlikafű 

(Phalaris arundinacea), fehér tippan (Agrostis stolonifera), sövényszulák (Calystegia sepium), 

borzas sás (Carex hirta), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), réti füzény (Lythrum 

salicaria), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), réti bolhafű (Pulicaria dysentherica), 

orvosi ziliz (Althaea offi cinalis), héjakút és erdei mácsonya (Dipsacus laciniatus, D. fullolum), 

fekete nadálytő (Symphytum offi cinale), négyélű, borzas és mirigyes füzike (Epilobium 

tetragonum, E. hirsutum, E. ciliatum), réti peremizs (Inula britannica), béka- és deres szittyó 

(Juncus effusus, J. inflexus), sóskafajok (Rumex spp.), vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum), 

subás farkasfog (Bidens tripartita), magas aranyvessző (Solidago gigantea), őszirózsa-fajok 

(Aster spp.) (de a mocsarakban, nedves gyepekben előforduló növények mindegyike – 

alárendelt szerepben ugyan – de jelen lehet). ” 

 

Megfigyelt fajok: nád (Phragmites australis), fehér tippan (Agrostis stolonifera), sövényszulák 

(Calystegia sepium), borzas sás (Carex hirta), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), réti 

füzény (Lythrum salicaria), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), héjakút mácsonya 

(Dipsacus laciniatum), fekete nadálytő (Symphytum officinale), magas aranyvessző (Solidago 

gigantea). 

 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and mesotrophic reed 

and Typha beds 

 

„Viszonylag fajszegény, tőzeget nem képző, sűrű, többnyire elég magas (rendszerint > 2 m), 

iszapos, agyagos, kavicsos aljzatban vagy hordalékban gyökerező állományok, jellemzően 

mezo- és eutróf vizek parti zonációjában. Kisebb, illetve sekélyebb vizes élőhelyeket többé-

kevésbé teljesen is elfoglalhatnak. Tőzegképződés számára a környezeti viszonyok 

kedvezőtlenek. Uralkodó fajai erős kompetítorok: nád (Phragmites australis), széles- és 

keskenylevelű gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia), tavi káka (Schoenoplectus lacustris). 

A természetesebb állományok termőhelyét a vegetációs időszak legalább egy részében víz önti 

el. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális borítási aránya 50%. Fontos: a legtöbb 
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nádasban van valamekkora tőzegképződés, ennek mértéke és a kísérőfajok a meghatározók. 

Rögzítendő minimális kiterjedésük 25 négyzetméter. 

Kizárólag ebben az élőhelytípusban előforduló fajt nem ismerünk, de a nád (Phragmites 

communis), tavi káka (Schoenoplectus lacustris) és széleslevelű gyékény (Typha latifolia) 

előfordulásának súlypontja itt található. Uralkodó faj az említettek mellett még a keskenylevelű 

gyékény (T. angustifolia) lehet. Ezeket általánosan elterjedt mocsári fajok kísérik, mint a 

mocsári és parti sás (Carex acutiformis, C. riparia), mocsári galaj (Galium palustre), vízi 

peszérce (Lycopus europaeus), réti füzény (Lythrum salicaria), vízi menta (Mentha aquatica), 

mételykóró (Oenanthe aquatica), mocsári kányafű (Rorippa palustris),  

ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), víz- melléki csukóka (Scutellaria galericulata), ágas 

békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári tisztesfű (Stachys palustris). 

Eutróf, csak időszakosan vízzel borított állományokban elszaporodhat a nagy csalán (Urtica 

dioica), a sövény szulák (Calystegia sepium), mezei aszat (Cirsium arvense), gilisztaűző 

varádics (Tanacetum vulgare). Vízben álló állományaik leggyakrabban hínártársulásokkal 

(elsősorban Lemnetea tarsulasokkal) alkotnak mozaikot, melyek fajai, elsősorban a békalencse 

fajok (Lemna spp.), a béka tutaj (Hydrocharis morsus-ranae), a rucaöröm (Salvinia natans), az 

úszó májmoha (Riccia fluitans), szinte minden állományban, főként a napfényesebb 

részeken gyakoriak.” 

 

Megfigyelt fajok: nád (Phragmites communis), tavi káka (Schoenoplectus lacustris) és 

széleslevelű gyékény (Typha latifolia), réti füzény (Lythrum salicaria), vízi menta (Mentha 

aquatica), ágas békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), 

mezei aszat (Cirsium arvense). 

 

B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet - 

Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds 

 

„Édesvizek, vízpartok gyakran szalagszerűen elhelyezkedő, közepes magasságú (többnyire 1,5 

méteres), általában laza szerkezetű, nem tőzegképző növénytársulásai által jellemezhető, 

napfényes, általában sekély vizű élőhelyei, amelyek hosszabb-rövidebb idő alatt (pl. évek-

évtizedek) nádasokká vagy sásosokká alakulhatnak át. A felszíni vízborítás gyakran csak 

időszakos. Jellemző, illetve uralkodó fajaik: vízi és fodros harmatkása (Glyceria maxima, G. 

notata), ágas békabuzogány (Sparganium erectum), pántlikafű (Phalaris arundinacea), rizsfű 

(Leersia oryzoides), kálmos (Acorus calamus), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). Vízparti 

virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarakkal [B3] szemben majdnem mindig 

(a békakorsó kivételével) egyszikű, de nem Cyperaceae-faj uralkodik. Az idegenhonos 

(többnyire inváziós) fajok maximális borítási aránya 50%. Felső szintben: kálmos (Acorus 

calamus), vízi, fodros és réti harmatkás (Glyceria maxima, G. notata, G. fluitans), ágas 

békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), rizsfű (Leersia 

oryzoides), pántlikafű (Phalaris arundinacea), forrásperje (Catabrosa aquatica), 

keskenylevelű békakorsó (Berula erecta). Alsó szintben: vízi kányazsázsa (Rorippa amphibia), 

vízitorma (Nasturtium officinale) (ritkán önállóan is), mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides, 

syn. M. palustris), posvány csillaghúr (Stellaria alsine), pólé és deréce veronika (Veronica 

anagallis-aquatica, V. beccabunga).” 
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Megfigyelt fajok: vízi harmatkása (Glyceria maxima), ágas békabuzogány (Sparganium 

erectum), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides, syn. 

M. palustris). 

 

OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands 

 

„Azon üde gyepeket soroljuk ide, amelyek a D, E, F, I élőhelyi kategóriákba jellegtelenségük, 

degradáltságuk, kevertségük, gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2-es és 3-as 

természetességű jellegtelen, illetve nem azonosítható állományokat ide, a 2-es természetességű, 

de élőhelyileg azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [D, E, F, I] soroljuk, azaz 

közvetlenül nem számít a másodlagosság, zavartság. 

Rögzítendő minimális kiterjedésük kb. 100 m2, az ennél kisebbeket ne vegyük fel. Az 

idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya 50%. 

Jellemzőek, uralkodók a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai 

kategóriákhoz is alig kötödő fajok, pl. közönséges tarackbúza (Elymus repens), franciaperje 

(Arrhenatherum elatius), siskanád (Calamagrostis epigeios), borzas sás (Carex hirta), csomós 

ebír (Dactylis glomerata), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), fehér tippan (Agrostis 

stolonifera), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), kölesfajok (Panicum spp.), angolperje 

(Lolium perenne), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), pasztinák (Pastinaca sativa), 

keserűgyökér (Picris hieracioides), gyermekláncfű (Taraxacum officinale agg.), vadmurok 

(Daucus carota), 

mezei katáng (Cichorium intybus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), subás farkasfog 

(Bidens tripartita), négyélű füzike (Epilobium tetragonum), réti peremizs (Inula britannica), 

imolák (Centaurea spp.), réti bolhafű (Pulicaria dysentherica), sóska fajok (Rumex spp.), 

gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), de a különféle üde és nedves gyepekben [D, E, F és 

I 

élőhelkategóriákban] előforduló növények mindegyike – alárendelt szerepben ugyan – de jelen 

lehet.” 

 

Megfigyelt fajok: mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári nefelejcs (Myosotis 

scorpioides, syn. M. palustris), gyermekláncfű (Taraxacum offi cinale agg.), vadmurok 

(Daucus carota), mezei katáng (Cichorium intybus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), 

franciaperje (Arrhenatherum elatius), siskanád (Calamagrostis epigeios). 

 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and semi-dry grasslands 

 

„Azon száraz- vagy félszárazgyepeket soroljuk ide, amelyek E, F, G, H, I élőhelyi kategóriába 

jellegtelenségük, degradáltságuk, kevertségük, gyomosságuk miatt nem sorolhatók be. A 2-es 

és 3-as természetességű jellegtelen, illetve nem azonosítható állományokat ide, a 2-es 

természetességű, de élőhelyileg azonosítható állományokat a megfelelő élőhelybe [E-I] 

soroljuk, azaz közvetlenül nem számít a másodlagosság, zavartság. Minimális kiterjedésük kb. 

100 m2, az ennél kisebbeket ne vegyük fel. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok 

maximális aránya 50%. 
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Jellemzőek, uralkodóak a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai 

kategóriákhoz is alig kötődő fajok, pl. közönséges tarackbúza (Elymus repens), fenyérfű 

(Bothriochloa ischaemum), siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon 

dactylon), veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), 

keskenylevelű perje (Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirág 

(Silene alba), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei iringó (Eryngium campestre), tövises 

iglice (Ononis spinosa), párlófű (Agrimonia eupatoria), sarlófű (Falcaria vulgaris), útszéli 

bogáncs (Carduus acanthoides), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), farkaskutyatej 

(Euphorbia cyparissias), de alárendelt szerepben vagy egy-egy faj uralkodó mennyiségben is 

jelen lehet a természetes száraz- vagy félszárazgyepek fajai közül.” 

 

Megfigyelt fajok: siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), 

veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelű perje 

(Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirág (Silene alba), apró 

szulák (Convolvulus arvensis), mezei iringó (Eryngium campestre). 

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak definíció) - Scattered trees 

or narrow tree lines of non-natives tree species 

 

„Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) 

felett vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. Nem őshonos fák uralta fasorok, 

erdősávok vagy facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) 

felett találhatók. A facsoportot legalább 5 fa alkotja. Az erdőkategóriák minimális méretét vagy 

záródását nem éri el. A fasor akár egy sorból is állhat. Az erdősáv legalább 4 sort tartalmaz 

vagy legalább egy famagasság szélességű. Az idegenhonos fajok aránya 50% feletti. 

Általános jellemző: Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet 

(gyep, mocsár, nádas) felett vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. Nem őshonos fák 

uralta fasorok, erdősávok vagy facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, 

mocsár, nádas) felett találhatók. 

 

Meghatározott fajok: fehér akác (Robinia pseudo-acatia), nemesnyár (Populus x. 

euramericana) keskenylevelű ezüstfűz (Eleagnus angustifolia), gyepűrózsa (Rosa canina), 

angolperje (Lolium perenne). 

 

D34 – Mocsárrétek 

 

A vegetációs időszak jelentős részében üde-nedves (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra 

kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rétjei.  

Leginkább az uralkodó fűfajokról ismerhető fel: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti 

ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), gyepes sédbúza, (Deschampsia caespitosa), nádképű és réti 

csenkesz (Festuca arundinacea, F. pratensis), réti és sovány perje (Poa pratensis, P. trivialis), 

pántlikafű (Phalaris arundinacea), bár ezek egy része más élőhelyeken is gyakori lehet. 

Mellettük mindig jelentős mennyiségben fordulnak elő réti kétszikű fajok is, pl. réti és kúszó 

boglárka (Ranunculus acris, R. repens), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), őszi vérfű 
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(Sanguisorba officinalis), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), fekete nadálytő 

(Symphytum officinale), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), mocsári galaj (Galium palustre), 

közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris). 

 

Meghatározott fajai: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpázsit (Alopecurus 

pratensis), réti csenkesz (Festuca pratensis), réti perje (Poa pratensis), réti boglárka 

(Ranunculus acris), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), mocsári galaj (Galium palustre), 

közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), fekete 

nadálytő (Symphytum officinale), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), fehér here 

(Trifolium repens). 

 

B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - 

 

„Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló gyepes 

társulások, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni 

egyenlőtlenségek (zsombékok) csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt tőzegképződés 

rendszerint nem folyik. Az uralkodó fajok a sás nemzetség kúszó gyöktörzsű képviselői 

lehetnek: éles, mocsári, kétsoros, bókoló, berki, parti, hólyagos, róka- és bánsági sás (Carex 

acuta, C. acutiformis, C. disticha, C. melanostachya, C. cuprina, C. riparia, C. vesicaria, C. 

vulpina, C. buekii). Az állományok minimális kiterjedése kb. 10 m². Az idegenhonos (többnyire 

inváziós) fajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen 

azonosítható) 50%. 

Az uralkodó fajok a sás nemzetség kúszó gyöktörzsű képviselői lehetnek: éles, mocsári, 

kétsoros, bókoló, berki, parti, hólyagos, róka- és bánsági sás (Carex acuta, C. acutiformis, C. 

disticha, C. melanostachya, C. cuprina, C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina, C. buekii). Gyakran 

kísérők a magassásosokra általában jellemző fajok, pl. réti füzény (Lythrum salicaria), 

közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), mocsári galaj (Galium palustre), továbbá az 

erdeikáka (Scirpus sylvaticus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), mocsári nőszirom (Iris 

pseudacorus), mocsári csetkáka (Eleocharis palustris) (az uralkodókon kívül kifejezetten erre 

a kategóriára jellemző faj nem nagyon van). A marhával történő legeltetés és olykor a kaszálás 

is mocsárrét irányba tolja el a fajkészletet, hidrológiai változás nélkül is.” 

 

Általános jellemző: Erős taposással zavart területek egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő 

növényzete, csupasz földfelszínek gyomvegetációja, valamint ruderális iszapnövényzete. 

Létrejöhet állattartó telepek udvarán, itatóhelyek környékén, tartósan vízzel borított vagy 

degradált, bolygatott felszíneken (belvizes szántók, libalegelők, vaditatók, dagonyázó helyek, 

földutak, gátkoronák). Ide tartozik az egyévesek uralta, ruderális pionír növényzet. 

 

Meghatározott fajai: angolperje (Lolium perenne), útszéli-zsázsa (Cardaria draba), 

csillagpázsit (Cynodon dactylon), madárkeserűfű (Polygonum aviculare agg.), egynyári perje 

(Poa annua), nagy útifű (Plantago major), nagy csalán (Urtica dioica), vérehulló fecskefű 

(Chelidonium majus), vörös árvacsalán (Lamium purpureum), nagy aranyvessző (Solidago 

gigantea). 
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5. ábra A beruházás Kisvárda felé eső szakasza 2+500 – 3+750 

 

 

Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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6. ábra A beruházás középső szakasza 0+700 – 2+500 

 

 

Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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7. ábra A beruházás Kékcse felé eső szakasza 0+000 – 0+700 

 

  

 

   

Jelmagyarázat:  

 

 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok - Scattered 

native trees or narrow tree lines  

 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  

 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- 

and mesotrophic reed and Typha beds  

 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári -vízparti 

növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  

 OB – Jellegtelen üde gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands  

 
OC – Jellegtelen száraz -félszáraz gyepek - Uncharacteristic dry and 

semi-dry grasslands  

 B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall -sedge beds  

 D34 – Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (csak 

definíció) - Scattered trees or narrow tree lines of non -natives tree 

species  

 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (csak definíció) - Annual 

intesive arable fields  
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3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

 

A 381. sz. út már a Natura 2000 terület kijelölését megelőzően kettészelte az védett élőhelyeket, 

a kerékpárút kialakítása nagyban javítaná a közlekedésbiztonságot, egyben lehetőséget 

biztosítana a vidéki turizmus fejlesztésére is.  

 

A fejlesztés bár nincs összhangban a Természetvédelmi prioritások és célkitűzések 

HUHN20113 Kisvárdai-gyepek kódú és elnevezésű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területre kezelési tervvel, annak társadalmilag kiemelt jelentősége mégis indokolja annak 

kialakítását. A kivitelezést a szomszédos védett élőhelyek magasabb érzékenységnek 

megfelelően különös odafigyeléssel, esetleg folyamatos szakértői közreműködéssel kell majd 

elvégezni.  

 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás 

megvalósulását követően vagy annak következtében 

 

A 3. fejezetben részletezzük a létesítés által várhatóan okozott negatív hatásokat. 

 

Az üzemeltetés környezeti hatásokkal nem jár. 

 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 

fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató 

térképmellékletekkel 

 

Sem a vizsgált, kijelölt területen, sem a 4. ábrán szemléltetett hatásterületen nem azonosítottunk 

egyetlen, a kijelölés alapjául jelölő fajt sem.  

A tervezett kerékpárút nyomvonalán megfigyelt növényzet részben HUHN 20113 számú 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része, de az adott tevékenység annak zártságán, 

fajösszetételén nem befolyásolja jelentősen negatív irányba.  

Védett madárfaj fészkelő helye nincs a hatásterületen belül. 

 

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és 

fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

 

A kedvezőtlen hatások becsült mértéke nem jelentős, szakaszos, rövid ideig tartó és 

visszafordíthatatlan folyamatokat nem eredményez a védett értékekben, élőhelyen.  
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5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

 

Alternatív megoldás ebben az esetben nem jöhet szóba, a forgalomnak egymással 

párhuzamosan, a két közeli település között kell helyet biztosítani. 

 

6. A megvalósítás indokai 

 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 

 

A leírtaknak megfelelően a 381. sz. közút forgalma nagy, a környező védett részek miatt a 

padka és egyben a csapadékvíz levezető szegélyező sáv igen keskeny. A közlekedés így jelenleg 

a kisebb közlekedési eszközökkel igen balesetveszélyes. A beruházás ezt a helyzetet kívánja 

orvosolni. Így a tervezett kivitelezés és a kerékpárút használata a közérdekkel is összhangban 

áll. 

 

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő 

indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 

 

□ társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben 

az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

□ emberi egészség vagy élet védelme 

□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 

□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 

□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 

 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése, kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

 

A tervezés során figyelembe lettek véve a terület adottságai, a védett élőhelyek közötti 

kapcsolatos biztosítása. Ettől függetlenül javasolt a kétéltűek forgalomból adódó sérüléseinek 

elkerülésére alacsony terelők, átjárók telepítése. Indokolt és javasolt, hogy a kivitelezést 

megrendelő a környékbeli Natura 2000 területek fenntartásában, élőhelyi viszonyainak 

javításában a HNPI szakembereivel egyeztetve közbenjárjanak (pl. kaszálás, árkok tisztítása, 

invazív növényfajok irtása) , hogy ezzel is kompenzálják a kerékpárút területfoglalását.  

A kerékpárút mentén a nyitottabb, fák és cserjék nélküli szakaszon indokolt természetes fa- és 

cserje fajok telepítése, hogy ezzel is javuljanak az úttól távolabb lévő, de forgalom által még 

közvetve zavart területrészek élőhelyi viszonyai. 

 



4. SZ. MELLÉKLET 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


	EVD_kerékpárút
	1
	szakértői engedély BS
	Szakértői engedély Piskolci Miklós
	2
	25000
	12500
	kékcse
	kisvárda 1
	kisvárda 2
	3
	Natura 2000 hatástanulmány
	4
	fotók

