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 FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (továbbiakban EVD) tárgya elektromos nagyfeszültségű 

távvezeték kiépítésének megvalósítása és beforgatása a tervezett Gyöngyöshalász 132/22kV 

állomásba. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak becslése és vizsgálata, 

a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló intézkedések megfogalmazása, 

valamint a tevékenységet környezetvédelmi szempontból esetlegesen korlátozó tényezők felderítése. 

Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, továbbá az építési 

engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági hozzájárulás megszerzése.  

2. A dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Kormány rendelet előírásai 

alapján került összeállításra. A tervezett beruházás (nagyfeszültségű távvezeték kiépítése) a 314/2005. 

(XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 76. pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság 

előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

3. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás 

megvalósítása során elsősorban élővilág-védelmi szempontból lehet kedvezőtlen hatással számolni, 

mely a javasolt intézkedések betartásával enyhíthető. A megvalósítást és üzembe helyezést követően 

az egyes környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős.  

4. A tervezett beruházás megvalósításának időszakára, valamint az üzemelés és üzemeltetés idejére 

becsült hatások megelőzése, mérséklése céljából az egyes környezeti elemek szempontjából 

javaslatok/intézkedések kerültek megfogalmazásra az adott környezeti elemmel foglalkozó 

fejezetben. 

5. A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése során 

előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a hatályos környezetvédelmi 

előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak tekinthető. A létesítmény megvalósulása a 

vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 
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1. BEVEZETÉS, A KÉRELEM TÁRGYA 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 132/22 kV-os állomás kiépítését tervezi Gyöngyöshalászon, az Apollo Tyres Kft. 

gumigyáránál, a 0106 hrsz-ú ipari területből kiszabályozásra kerülő területen. A beruházás célja a 

gumigyár és a technológiáját kiszolgáló SIAD Hungary Kft. (gázgyár) energiaellátása új 132/22kV-os táppont 

létesítésével úgy, hogy az a későbbiekben alkalmas legyen további közcélú és ipari csatlakozások 

fogadására is. Az alállomási kiépítéséhez új 132 kV-os vezeték és kábel építése is szükséges. 

A gumigyár számára az ÉMÁSZ Hálózati Kft., megállapodás szerint kezdetben 8 MW, majd több lépcsőben 

összesen 15 MW villamos energia betáplálását biztosítja 22 kV-on az új, 132/22 kV-os alállomás 

megépítésével. A gázgyár megállapodás szerint az új alállomásból 132 kV-os csatlakozással 8 MW villamos 

energiát szolgáltat a fogyasztók számára. 

A Gyöngyös-Gyöngyöshalász, Gyöngyöshalász-DETK 132 kV-os távvezetékek kialakítása a Gyöngyös-DETK 

132 kV-os távvezeték tervezett Gyöngyöshalászi alállomásba történő beforgatásával” elnevezésű 

beruházás megvalósításához szükséges terveket az ELINOR Mérnökiroda Kft. készíti el az ÉMÁSZ Hálózati 

Kft. beruházásban és megbízásában. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja szerint (villamos vezeték - 

légvezetéknél 20 kV-tól) a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

Ennek megfelelően az ELINOR Mérnökiroda Kft. megbízásából „Gyöngyös-Gyöngyöshalász, 

Gyöngyöshalász-DETK 132 kV-os távvezetékek kialakítása a Gyöngyös-DETK 132 kV-os távvezeték 

tervezett Gyöngyöshalászi alállomásba történő beforgatásával” tárgyban előzetes vizsgálati 

dokumentáció készült a Vibrocomp Kft. közreműködésével.  

 Jelen dokumentáció a 132 kV-os, nagyfeszültségű távvezeték szakasz kiépítésének 

környezetvédelmi szempontú értékelését tartalmazza. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja a tervezett létesítmény környezeti hatásainak becslése és 

vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok 

megfogalmazása, valamint a telepítést környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok feltárása.  

Fenti célok elérése érdekében az előzetes vizsgálati dokumentációban felmérésre került a beruházási 

terület jelenlegi környezeti állapota, környezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre álló 

tervek és dokumentumok alapján értékelésre kerültek a tervezett létesítmények megépítése, átépítése 

kapcsán fellépő környezeti hatások, azok mértéke és következményei. 

Az egyes környezeti elemek, környezeti rendszerek jelenlegi, illetve távlati (beruházás utáni) állapotának 

vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, a védekezés lehetséges módozataival szakterületenként 

külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló értékelésben összegezzük vizsgálati eredményeinket. 

A tervezett elektromos nagyfeszültségű vezetékkiépítés az Apolló Tyres Kft. gumigyárának 

kiépítésével összefüggő tevékenység. 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmaz a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 3. §-a szerint értelmezett minősített adatot, sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett üzleti titkot. 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

2.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI 

A tervezett beruházás célja az Apollo Tyres Kft. gumigyárát és technológiáját kiszolgáló SIAD Hungary Kft. 

(gázgyár) energiaellátása új 132/22kV-os táppont létesítésével úgy, hogy az a későbbiekben alkalmas 

legyen további közcélú és ipari csatlakozások fogadására is. 
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Engedélykérő alapadatai 

Beruházó: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Távvezeték tulajdonosa:  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Távvezeték üzemeltetője:  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Távvezeték tervező: ELINOR Mérnökiroda Kft. 

 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. 

2.2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

A következő alfejezetekben a tervezett távvezeték szakasz legfontosabb műszaki adatai kerülnek 

összefoglalásra.  

2.2.1. A tevékenység volumene, műszaki adatai 

A tervezett távvezeték nyomvonala Gyöngyöshalász és Gyöngyös települések külterületét érinti (lásd. 2.2.1. 

ábra). A távvezeték nyomvonalát részletesen a mellékletekben található Környezetvédelmi helyszínrajz 

ábrázolja. 

 

2.2.1. ábra: A tervezett távvezetékszakasz elhelyezkedése 
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Tervezési határok 

 Szabadvezeték  

A tervezett szabadvezeték szakasz kezdete a meglévő Detk-Gyöngyös 132 kV-os vezeték nyomvonalában 

felállítandó új 31 számú végfeszítő oszlop, melynek EOV koordinátái: Y: 265993.1353; X: 717090.3573. 

A szabadvezeték vége a Gyöngyöshalász 132/22 kV-os alállomás szabadterén kiépítésre kerülő távvezetéki 

portálok távvezetéki ráfeszítő pontjainál (az áram-, illetve védővezetők csatlakozásához) található, melynek 

EOV koordinátái: Y: 264669.537; X: 717910.5326. 

 Földkábel 

A Gyöngyöshalász 132/22 kV-os alállomás és SIAD 132/22 kV-os állomások területén lévő kábelvégelzáró 

tartószerkezetek közötti földkábel összeköttetés. A földkábel szakasz kezdő EOV koordinátái: Y: 

264666.9122; X: 717892.0631 és vég EOV koordinátái: Y: 264881.0408; X: 718338.4893. 

Mindkét összeköttetés esetén a kapcsolódó optikai összeköttetés a tervezett kötődobozok/optikai fogadó 

aknák között (behúzókábel és OPGW). 

Tervezett 132 kV-os távvezeték 

A Detk-Gyöngyös 132 kV-os távvezeték 31 számú meglévő tartóoszlopa elbontásra kerül, attól 20 méterre, 

a 32. számú oszlop felé kerül felállításara az új 31. számú végfeszítő oszlopot, amely a felhasítás kiinduló 

pontja. A 31. számú oszloptól a 7-es számú oszlopig a nyomvonal iránytörés nélkül halad, 220 kV-os 

szabadvezetéket, autópályát, gázvezetéket, patakot és földutakat keresztezve. Az alállomási portálokra 

csatlakozás a 7. számú oszlopról történik, keresztezve a Gyöngyöshalász rendezési tervében szereplő 

távlati magánutat. 

A beruházás volumene: 

 tervezett nyomvonalhossz:  1561.1 m; 

 bontandó nyomvonalhossz:  0 m; 

 építendő 132 kV-os oszlop: 8 db; 

 bontandó 132 kV-os oszlop: 1 db; 

A beavatkozás vezetékjog engedély köteles. 

Műszaki adatok (jelenlegi állapot) 

Névleges feszültség:    132 kV 

Áramnem:     háromfázisú, váltakozó 

Frekvencia:     50 Hz 

Rendszerek száma:    1 

Áramvezető fázisonként:   240 AASC 

Védővezető:                 2x50 AcIII 

Oszlopok:                „1948-as Portál” típ. rácsos acélszerkezetek 

Biztonsági övezet:                a szélső áramvezetőtől mért 13-13m 

Szigetelőláncok:               Üvegszigetelőkből összeállított feszítő, illetve segéd szigetelőláncok 

Mértékadó pótteher:               m = 1,0 

Levegőszennyezettségi szint: mérsékelt fokozat (MSZ IEC 815) 

Műszaki adatok (Tervezett állapot) 

Névleges feszültség:    132 kV 
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Áramnem:     háromfázisú, váltakozó 

Frekvencia:     50 Hz 

Rendszerek száma:    2 

Áramvezető fázisonként:   250/40 ACSR 

Védővezető:                 1x88/50 OPGW 

Oszlopok:                „OROSZLÁNY”típ. rácsos acélszerkezetek 

Biztonsági övezet:                a szélső áramvezetőtől mért 13-13m 

Szigetelőláncok:               Üvegszigetelőkből összeállított feszítő, illetve segéd szigetelőláncok 

Mértékadó pótteher:  m = 1,0 

Levegőszennyezettségi szint: mérsékelt fokozat (MSZ IEC 815) 

A távvezeték szakasz keresztezési pontjai 

Detk – Zugló II. 220 kV-os távvezeték keresztezése 

A tervezett 132 kV-os távvezeték az 1-2. számú oszlopok között keresztezi a 220 kV-os távvezetéket annak 

44 és 45 számú oszlopai között. A 220 kV-os vezeték keresztezése alulról történik, „OROSZLÁNY” lesínező 

oszlopok felhasználásával. 

M3 autópálya keresztezése 

A tervezett 132 kV-os távvezeték a 2-3. számú oszlopok között, a 76+766 km+m szelvényben keresztezi az 

M3 autópályát. A keresztezés szöge 65.4°. A 2 számú oszlop az autópálya kerítéstől 18 m-re kerül 

elhelyezésre. 

Gázvezeték keresztezése (FGSZ Zrt.) 

A tervezett vezeték a 2-3. számú oszlopok között keresztezi az FGSZ Zrt. kezelésében lévő gázvezetéket. A 

gázvezeték nyomvonalához legközelebb a 3. számú oszlop kerül, azt 61 méterre közelítve meg. 

Patak keresztezése 

A tervezett 132 kV-os vezeték az 5-6. számú oszlopok között keresztezi a Külső-Mérges Patakot. 

Tartószerkezet a patak széleit nem közelíti meg 50 m-nél jobban, így megfelelve az önkormányzati 

előírásoknak. 

A tervezett kétrendszerű 132 kV-os vezetékkel a meglévő Detk-Gyöngyös 132 kV-os 

összeköttetésből Gyöngyös-Gyöngyöshalász 132 kV és Gyöngyöshalász-Detk 132 kV-os 

összeköttetések jönnek létre. 

Tervezett 132 kV-os földkábel 

A tervezett földkábel összeköttetés a Gyöngyöshalász 132/22 kV-os alállomás SIAD földkábeles mezőjétől 

indul. A nyomvonal keresztezi a transzformátor szállító utat, majd (tartalék képzés után) az alállomási 

kerítés alatt átvezetve keleti irányba fordul és azzal párhuzamosan halad tovább. A tervezett nyomvonal a 

meglévő földút előtt 90°-os töréssel északi irányba törik, és KPE200 csőben keresztezi a föld-, illetve szórt 

utat, valamint beton átereszt. A keresztezések után a nyomvonal ismét keleti irányban halad tovább, 

védőcsőben keresztezve a 0110/3 hrsz-ú ingatlanon található földutat. A nyomvonal innentől a 0107/19 

hrsz-ú ingatlan szélén halad a SIAD alállomásig, amelynek földkábel fogadó mezőjéhez csatlakozik, 

tartalékképzés után.  

A földkábel létesítés vezetékjog engedély köteles. 

Műszaki adatok  

Típusa:          A2XS(FL)2Y 1x300 RM/120 76/132 kV 
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Névleges feszültsége (U0/U):       76/132 kV 

Legnagyobb üzemi feszültsége (Um/Um0): 84/145 kV 

Áramnem:                      háromfázisú, váltakozó 

Frekvencia:                      50 Hz 

A vezető anyaga:         Al 

A vezető keresztmetszete:       300 mm
2
 

Szigetelés anyaga:        XLPE 

Árnyékolás anyaga:        Cu 

Árnyékolás keresztmetszete:       120 mm
2 

Külső átmérője:        65,6 mm 

Szerkezet vízzárósága:        hossz- és keresztirányban vízzáró 

Hajlítási sugár fektetésnél:                   min. 1640 mm 

Maximális húzóerő:        9 kN 

Nyomvonalhossz:       577 m 

Elhelyezési, környezeti feltételek: 

Fektetési mélység:       1,2 m 

Elrendezés földben:                                 ágyazórétegben, érintő háromszög helyzetben 

Árnyékolás kezelése:       mindkét végén földelt 

Terhelhetősége (katalógusadat):      459 A 

Biztonsági övezet:         szélső kábelértől mért 1,5-1,5 m. 

2.2.2. A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, ütemei 

A távvezeték kivitelezése– a szükséges engedélyek megszerzésétől függően – 2018.09.01 és 2018.11.30 között 

tervezett. 

2.2.3. Tevékenység helye és területigénye  

A távvezetékek kialakítása során, a tervezett oszlopokhoz egyedi alap készül. Terület-igénybevétel 

tekintetében az oszlopok helyfoglalásával kell számolni. A tervezett oszlopok és azok által közvetlen terület 

igénybevétellel érintett ingatlanok a 2.2.1. táblázatban kerülnek összegzésre.  

2.2.1. táblázat: A létesítendő oszlopok és az általuk közvetlenül érintett terület alapadatai 

Település 
Oszlop  

sorszám 
Oszloptípus 

Oszlop 

helyfoglalása (m
2
) 

Érintett hrsz. Művelési ág 

Gyöngyöshalász 31 OVSF-3 (90°-180°) 29,80  0121/109 szántóterület, Sz2 

Gyöngyös 1 OVSF+0 (90°-180°) 37,96 0239/41 szántóterület, Sz2 

Gyöngyös 2 OVSF+0 (90°-180°) 37,96 0239/41 szántóterület, Sz2 

Gyöngyöshalász 3 OT+3 kt 16,90 0119/44 szántóterület, Sz2 

Gyöngyöshalász 4 OT+3 et 16,90 0123/13 szántóterület, Sz3 

Gyöngyöshalász 5 OT+3 et 16,90 0123/13 szántóterület, Sz4 
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Település 
Oszlop  

sorszám 
Oszloptípus 

Oszlop 

helyfoglalása (m
2
) 

Érintett hrsz. Művelési ág 

Gyöngyöshalász 6 OT+0 et 13,98 0113/1 szántóterület, Sz4 

Gyöngyöshalász 7 OVSF-3 (90°-180°) 29,80 0113/1 szántóterület, Sz3 

Összesített terület igénybevétel 200,2  

 

A kiépítésre kerülő távvezeték szakasz és biztonsági övezete által közvetlenül érintett ingatlanokat a 3.1.1. 

táblázatban összegezzük. 

2.2.4. Tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó technológiák 

Az építés és üzemelés főbb munkafolyamatai 

A tervezett beruházás során először a meglévő 31 számú oszlop kerül elbontásra. Következő lépésként  

felállításra kerülnek a távvezeték oszlopai, melyeket végül huzaloznak. Az oszlopok egyenként kerülnek 

felállításra, összeszerelésre.  

A távvezeték oszlop bontásának főbb lépései: 

 Hálózatszakasz feszültségmentesítése 

 Áramvezetők leengedése 

 Szigetelők, fejszerkezet bontása 

 Oszlop bontása és elszállítása* 

 Teljes alap bontása, kiemelése és hulladékkezelés céljából történő elszállítása* 

 Talaj termőképességének helyreállítása, rekultiváció 

* 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak betartásával 

A távvezeték oszlopok építésének főbb munkafolyamatai: 

 Előkészületi munkálatok 

 Alapgödör ásás és alapozási (betonozási) munkák 

 Oszlopszerelési és állítási munkák 

 Szigetelő és vezetékszerelési munkák 

 Utómunkálatok (terület rekultiváció) 

A tervezett beruházás a meglévő, 31 számú oszlop bontását, új oszlopok felállítását és huzalozás 

elkészítését, valamint a gumi- és gázgyár közötti földkábel összeköttetés kiépítését foglalja magába.  

A távvezeték oszlopok létesítéshez ütemezett időbeosztás szerint, a tervezett nyomvonal mentén, illetve az 

azt megközelítő utakon markoló, darus kocsi, betonmixerek, valamint egyéb tehergépkocsik, a dolgozók 

szállítására terepjáró gépjárművek kerülnek alkalmazásra.  

Az alkalmazott technológia következtében az oszlop környezetében kb. 3 méter szélességben taposási kár 

keletkezik. A távvezeték oszlopai egymás után kerülnek összeszerelésre és felállításra, következésképpen 

sem a taposási kár, sem az oszlopok felállítására becsült területigény nem teljes egészében, hanem 

részletekben fog jelentkezni. A vezetőhúzás, szabályozás gépi csörlők alkalmazásával történik. 

Az építési munkák során főként alapozási, mélyépítési munkákra lesz szükség a távvezeték oszlop 

alapjának az elkészítéshez. Az oszlop alapja tömbalap, (normál vagy talajvizes súlyalap). A 

nagyfeszültségű hálózatokon alkalmazott oszlophoz 4 db alap készül, (lábanként egy).  Kisebb 

oszlopoknál egy alapgödör készül, nagyobbaknál 2 vagy 4 (2.2.2. ábra). 
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2.2.2. ábra: Az oszlopok alapjaihoz rendszerint alkalmazott alapgödör kialakítások – illusztráció 

(forrás: ELINOR Kft.) 

Az oszlopokat típustól (beton vagy vas) függően egészben vagy darabokban szállítják a területre, majd 

(szükség esetén összeszerelés után) autódaruval a betonalapba helyezve rögzítik.  

Az oszlop felállítása után a véglegesen igénybevett, lebetonozott terület kivételével a műveleti terület többi 

részét teljes egészében rekultiválják, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelelő állapotba alakítják 

vissza. 

Alapgödör kialakításának főbb folyamatai: 

 alapgödör ásás, 

 földelőkeret elhelyezése, 

 vasalási és zsaluzási munkák, 

 oszlopcsonk beállítása, 

 betonozási munkák (előkevert, gépi beton, rendszerint C-30/37-XC2-XA1-32-F2 jelű), 

 

2.2.3. ábra: Alapozási munkálatok a távvezeték oszlopok kiépítésénél – illusztráció  

(forrás: ELINOR Kft.) 
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Az oszlop rögzítéséhez szükséges betonalapok területigénye az oszloptípustól, illetve a talajmechanikai 

viszonyoktól függően megközelítőleg 11-60 m
2
 között változik. A betonalap helyén a gödör kiásása előtt a 

felső humuszréteget el kell különíteni, majd markológéppel a szükséges mélységig kitermelik a földet. A 

gödör mélysége jellemzően 1,5 méter. A gödör alján egy szerelő betonlemezt alakítanak ki, majd erre 

helyezik rá a vaslemezből készült zsalukat. A négyszögletű oszlop mindegyik lába alá külön beton alap 

készül (2.2.2. ábra). A hengeres keresztmetszetű, kúpos, bevasalt betonalap kb. 50 centiméterrel a 

terepszint fölé nyúlik. A beton megkötése után eltávolítják a zsalukat és rétegenként tömörítve 

visszatemetik a gödröt. Egy oszlop alap elkészítéséhez körülbelül 20 x 40 méter nagyságú területre lesz 

szükség a munkák idejére. A betonalap elkészítése és a munkagödör visszatemetése után a végleges 

terület igénybevétel (művelésből való kivonás) oszloponként az alapgödör területével egyezik meg. 

A földkábelek földben, ágyazórétegben (max. 10 mm szemcsenagyságú folyami kavics és homok 1:1 

arányú keveréke) kerülnek elhelyezésre. A kábelek fektetéséhez minimum 1,3 x 0,8 m-es (mély x széles) 

kábelárkot kell ásni. A megfelelő hővezetés biztosítása érdekében a kábeleket kavicsos homok 

ágyazóréteggel veszik körül. A 76/132 kV-os földkábelt 10 cm vastag ágyazórétegre fektetik, majd az 

ágyazóréteggel oly módon kerül sor a befedésre, hogy annak teljes vastagsága 35 cm legyen. A 

kábelárokba a kitermelt föld visszatölthető, ügyelve a jó hővezetés érdekében szükséges rétegenkénti 

tömörítésre. 

Az üzemelés főbb munkafolyamatai: 

 Működőképesség fenntartása 

 Kapcsolódó létesítmények működése 

A hálózat üzemeltetése során évente egyszer kerül üzemviteli bejárásra, szemrevételezésre sor, 

négyévente pedig minősítő bejárásra, ami terepjáró forgalmat jelent. A létesítmények esetleges 

üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás valószínűsége csekély, 

15 éven belül várhatóan nem jelentkezik. Karbantartások és felújítások során a várható járműforgalom, 

általában egy gépjármű. 

2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

Felhasznált dokumentumok: 

 Gyöngyös-Gyöngyöshalász, Gyöngyöshalász-DETK 132 kV-os távvezetékek kialakítása a DETK-

Gyöngyös 132 kV-os távvezeték tervezett gyöngyöshalászi alállomásba történő beforgatásával és 

Gyöngyöshalász-SIAD 132 kV-os földkábel-összeköttetés kialakítása. Nyomvonal-kijelölési 

dokumentáció, ELINOR Mérnökiroda Kft., 2017. július 

Építéshez kapcsolódó adatok – A jelenlegi tervfázisban – előzetes vizsgálati dokumentáció – a távvezeték 

kiváltásokat végrehajtó kivitelező és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, 

hogy pontosan milyen gépparkkal rendelkezik majd a vállalkozó, pontosan milyen ütemezés szerint 

kívánja megvalósítani a tervezett átépítéseket. 

Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak rendelkezésre, így az ez 

előtti tervfázisok esetében csak általános előírásokat lehet tenni, olyan előírásokat, melyek nem függnek a 

kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől. 

2.4. TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

A Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet ismerteti az M3 

autópályától délre eső fejlesztési egyéb ipari gazdasági területre vonatkozó sajátos előírásokat, melyekkel 

a tervezett távvezeték és földkábel szakasz összhangban van.  

A gumi- és gázgyár kiépítésével összhangban tervezett erősáramú vezeték kialakítása következtében nem 

várható az egyes településrendezési eszközök módosításának szükségszerűsége. 
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3. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, 

HATÁSTERÜLETEK 

Közvetlen hatások 

A távvezeték oszlopok alapozásának földbe helyezése, a távvezeték tartószerkezetének (beton-, acél 

oszlop), a szigetelők és vezető sodronyainak megjelenése a látótérben.  

Közvetett hatások 

A biztonsági övezet növényborítottsága korlátozott. A távvezeték oszlop alapja által elfoglalt terület nem, 

és az oszlop bizonyos környezete csak korlátozottan művelhető, hasznosítható (tilos olyan növényzet 

telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert). A távvezeték és 

biztonsági övezete a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott korlátozásokkal jár. 

Az alábbiakban áttekintést adunk a hatásfolyamatokról, hatásokról, a hatásviselők állapotának 

változásáról, valamint a hatásterületek lehatárolásának általános elveiről, valamint részletesen 

foglalkozunk ezek nagyságával, jelentőségével, a hatásterületek konkrét határaival, ha azok a jelenlegi 

ismereteink alapján megadhatók. 

A tevékenység szakaszai szerint vizsgálva az alábbiakra bonthatók a beruházás hatásai: 

 Építés – meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, annak 

közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán és a környező 

településeken jelentkezhetnek.  

 A létesítmény hatása – elsősorban a területfoglalásban és a tájképi hatásban jelentkezik.  

3.1. A HATÁSTERÜLET KIJELÖLÉSE 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A 

hatásterület lehatárolásánál a 314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat 

vesszük figyelembe. 

3.1.1. Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a 314/2005. (XII.25.) számú Kormány rendelet 7. Melléklete szerint  

„az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek 

 a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag-, vagy energia-kibocsátások terjedési területei az 

érintett környezeti elemben,  

 a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei.” 

Földtani közeg 

A közvetlen hatásterület alatt a talaj vonatkozásában a távvezeték teljes építési területét, beleértve a 

felvonulási területet is értjük. Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában, 

és ezen a területen belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén az üzemelés időszakában.  

Felszíni és felszín alatti víz 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet az építési munkák és a havária helyzetek határozzák 

meg. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai 

érvényesülhetnek. Ezek a hatások megfelelően karbantartott munkagépekkel minimálisra csökkenthetőek. 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. Az oszlopok alapozása és a 

földkábel elhelyezése a talajvíztükör szintjének módosulását, a felszín alatti víz térbeli elhelyezkedését 

módosíthatja, de az oszlopalap és a földkábel kiterjedése miatt ez a hatás minimális, nem, vagy alig 

érzékelhető.  
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Levegőminőség 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a közvetlen hatásterület egy, a távvezetékek esetében a 

munkaterület geometriai középpontjából húzott 40 m-es sugarú kör által lefedett terület. 

Élővilág 

A közvetlen hatásterület a beruházás kapcsán a végleges és ideiglenes területfoglalással érintett területek; 

az oszloplétesítések által okozott élőhely-elfoglalás, illetve az ideiglenesen bolygatott területek, munka- és 

rakodó területek. Ezek alapján a területigénybevétel-határa jelenti a közvetlen hatásterület határát.  

Táj 

Tájhasználati szempontból közvetlen hatásterületbe tartozik az építés által igénybevett terület és a 

távvezetékek, földkábel nyomvonala, mint nagyrészt művelésből, vagy más hasznosításból kivont terület 

(oszlophelyek), ill. korlátozott hasznosítású terület (vezeték biztonsági övezete). A 2/2013. (I. 22.) NGM 

rendelet 6. §-a alapján a 132 kV-os távvezeték biztonsági övezete 13 méter.  

Épített környezet 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a távvezetékek átépítése 

következtében a területfoglalás által művi értékek, régészeti leletek érintettsége várható a nyomvonal 

mentén. 

Zaj és rezgés 

A közvetlen hatásterület lehatárolása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint készült. 

Az üzemelés során keletkező különböző zajkibocsátás hatásterületének lehatárolása a vonatkozó 

jogszabály alapján nem ad egzakt eredményeket. A 4.8. fejezetben részletesebben bemutatott zajterhelés 

jellegéből, illetőleg a kismértékű zajterhelés távolság függvényében kialakuló zajcsillapodás következtében 

azt lehet kijelenteni, hogy tárgyi területen a hatásterület a meghatározott biztonsági övezet határán belül 

határolható le. 

Az építkezés során a hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján 

 gazdasági terület esetében a 6. § (1) e) bekezdésének értelmében nappal 55 dB értékekre 

állapítottuk meg. 

A legközelebbi lakóterület (Gyöngyöshalász belterülete) több, mint 760 m-re található. 

A hatásterület határai a tervezett távvezeték oszlop építési helyek körül köralakban – az adott építési 

fázistól függően 

 gazdasági területen (zajtól védendő létesítmények megléte nélkül) daruzás esetén a nyomvonaltól 

16 m-re, árokásás esetén 63 m-re. 

A hatásterület zajtól védendő területet, illetőleg építményt nem érint. A távvezeték oszlop építések tágabb 

környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatóak, zajtól védendő létesítmények 

nélkül.  

 

Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodási szempontból közvetlen hatásterületnek az építési terület tekinthető, ahol az építési 

tevékenység során lehet hulladék-keletkezéssel számolni. 

Összesített hatásterület által érintett ingatlanok 

A tervezett tevékenységre vélelmezett összesített hatásterület által érintett ingatlanokat (helyrajzi szám, 

területhasználati mód), az alábbi táblázatban összesítettük (3.1.1. táblázat). Az egyértelmű azonosítást 

segítik a jelen dokumentációhoz csatolt Környezetvédelmi helyszínrajzok. A helyszínrajzokon feltűntetésre 
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kerültek az egyes ingatlanok és az összesített hatásterületként figyelembe vett levegővédelmi hatásterület, 

illetve biztonsági övezet is. A táblázatban a tervezett oszlopok, a vezeték nyomvonala, illetve a biztonsági 

sáv által közvetlenül érintett ingatlanokat kiemeléssel jelöljük. 

3.1.1. táblázat: Összesített hatásterület által érintett ingatlanok az építeni tervezett távvezeték 

szakasz mentén 

Tervezett szakasz 

Gyöngyöshalász – DETK 132 kV-os szabadvezeték szakasz 

Település Helyrajzi szám Művelési ág 

Gyöngyöshalász 

021/7 
kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület 

021/6 
kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület 

021/9 major 

021/2 út 

0121/105 szántóterület, Sz2 és Sz3 

0121/107 szántóterület, Sz2 és Sz3 

0121/109 szántóterület, Sz2 és Sz3 

0120/1 szántóterület, Sz2 és Sz3 

0119/37 szántóterület, Sz2 és Sz3 

Gyöngyös 0239/41 szántóterület, Sz2 és Sz3 

Gyöngyös 0239/39 gyep 

Gyöngyös 0239/40 szántóterület, Sz2 

Gyöngyöshalász 

0121/2 M3 autópálya 

0119/40 szántóterület, Sz2 

0119/42 szántóterület, Sz2 

0119/44 szántóterület, Sz2 

0119/46 szántóterület, Sz2 

0119/48 szántóterület, Sz2 

0119/50 szántóterület, Sz2 

0122 földút 

0123/13 
szántóterület, Sz2, Sz3 és 

Sz4 

0118 árok, vízfolyás 

0113/2 szántóterület, Sz4 

0113/1 szántóterület, Sz3 és Sz4 

0112 árok 

0111/3 szántóterület, Sz3 

0106 gumiabroncs gyár 
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Tervezett szakasz 

Gyöngyöshalász - SIAD 132 kV-os földkábel-összeköttetés 

Település Helyrajzi szám Művelési ág 

Gyöngyöshalász 

0111/3 szántóterület, Sz3 

0113/1 szántóterület, Sz3 

0112 árok 

0106 gumiabroncs gyár 

0110/3 út 

0107/4 közút 

0107/19 szántóterület, Sz2 

0107/18 szántóterület, Sz2 

 

3.1.2. Közvetett hatásterület 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerint „a közvetett hatások területei a közvetlen hatások területein 

bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési területe, 

amelyeket valamely hatásfolyamat érint.” 

Földtani közeg, felszíni és felszín alatti víz 

Felszíni és felszín alatti vizet a talaj közvetítésével érheti el elsősorban szennyezés, ami a távvezetékek 

kiépítése és üzemelése esetén is csak havária (pl. munkagépekből elfolyó olaj) esetén következhet be. A 

hatásterület a szennyezéssel érintett területre terjed ki, melynek hatásterülete nehezen becsülhető, és a 

tevékenység jellegéből adódóan nem jelent releváns veszélyt. 

Levegőminőség 

Levegőszennyezés esetén közvetett hatásterületként értelmezhető a meglévő úthálózat melletti azon 

védendő terület, ahol a távvezetékek átalakítása, forgalom átrendeződés következtében 

levegőszennyezettség változást (csökkenés, vagy növekedés) okoz. Jelen esetben azonban az építkezés 

volumene miatt a közvetett hatásterületen levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékelhető változással 

nem kell számolni. 

Élővilág 

Élővilág-védelmi szempontból közvetett hatásterületnek számít a munkálatokkal érintett nyomvonal 

szakaszok legfeljebb 100 méteres környezete. Utóbbi érték a terület domborzatának, a kivitelezés 

általános technológiájának ismeretéből kiindulva, a vonatkozó szakirodalom és a hazai tapasztalatok 

figyelembe vételével lett megállapítva. 

Táj 

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekinthető mindazon terület, ahonnan a tervezett 

távvezeték látható. A távvezetéknek kb. 32,5 m magas tartóoszlopai vannak, amelyek áttört, vázszerkezet 

kialakítását is figyelembe véve – időjárási viszonyoktól is függően – várhatóan közel 1 km távolságból is jól 

érzékelhetők sík területen, amennyiben egyéb, a látványt korlátozó tájelem nem található a tájrészletben.  

Épített környezet 

Városképvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, ahonnan a 

tervezett beruházás a településekről még észlelhető változásként jelenik meg – ez a távolság pontosan 



 

 

18 

Gyöngyöshalász - DETK 132 kV-os távvezeték leágazásának kialakítása a tervezett Gyöngyöshalászi alállomásba – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

nem definiálható, pontszerűen változik. Jelen esetben külterületen történik távvezetékek kialakítása, így 

jelentős változás nem várható. 

Zaj és rezgés 

Zajvédelmi szempontból közvetett hatásterület alatt az adott létesítmény napi szintű, üzemszerű 

megközelítésére szolgáló utak mintegy 50-50 m-es környezete értendő, ahol a tervezett kiépítés 

következtében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés várható. 

 

Jelen esetben a létesítmény jellegéből adódóan (üzemi szintű forgalomvonzás nélkül) ilyen hatásterület 

nem állapítható meg, míg az építési forgalom nem gyakorol kimutatható mértékű zajterhelés változást a 

megközelítési utak mentén. 

Hulladékgazdálkodás 

Közvetett hatásterületet érintő hatások nem várhatóak. 

3.1.3. Hatásviselők 

Talaj, felszín alatti és felszíni víz, valamint hulladékgazdálkodási szempontjából hatásviselők a termőtalaj, a 

felszín alatti víz, valamint a keresztező vízfolyások.  

Élővilág-védelmi szempontból hatásviselők a teljes hatásterületen előforduló természetközeli élőhelyek, 

azok növény- és állatvilága.  

Tájvédelmi szempontból hatásviselőknek tekinthetők a hatásterületen lévő emberek, akik a fejlesztés 

tájképi látványát érzékelhetik.  

Levegő- és zajvédelmi szempontból hatásviselőknek tekinthetők általában az emberek és az ökológiai 

rendszerek. Jelen fejlesztés esetében hatásviselők a környező gazdasági és mezőgazdasági területek. 

Lakóterületek és védett természeti területek a hatásterületen nem találhatók.  

Épített környezet tekintetében hatásviselővel nem kell számolni. 

3.2. A TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL VÁRHATÓ 

KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 

A távvezeték szakasz kiépítését az Apollo Tyres gumiabroncs-üzemének, a Gyöngyöshalász ipari parki 

megépítése indokolja, így a megvalósítás nélkül várható környezeti állapotváltozás felülvizsgálatának jelen 

esetben nincs relevanciája. 

3.3. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ HATÁSOK LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások a tervezési terület földrajzi helyzetéből és a tervezett 

tevékenység jellegéből eredően a beruházás kapcsán nem jelentkeznek. 
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4. KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 

4.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ 

4.1.1. Földtani és talajtani adottságok 

A tervezési terület Heves megyében található, két kistáj, a Nyugati-Mátraalja és a Gyöngyösi-sík kistájak 

találkozásánál.   

Domborzati és földtani adottságok 

Az M3 autópályától északra eső terület enyhén délnek lejtő, hegységi előtéri dombság, míg az autópályától 

délre már teraszos hordalékkúp-síkság található. A vizsgált terület mindkét kistáj alacsonyabb 

magassággal jellemezhető területén helyezkedik el, a terepszint kb. 117-125 mBf közötti, és enyhén dél 

felé lejt. A felszínt deráziós és fluviális folyamatok formálták. 

A medencealjzatot Magyarország pre-kainozoos földtani térképe alapján nagyon kisfokú metamorf 

újpaleozoos és mezozoos képződmények alkotják tagolás nélkül. Gyöngyös térségében szerkezeti vonalak 

tagolják az aljzatot. 

 A kőzettani alapot középső-miocén andezit és alárendelten felső-miocén márga, homokkő, agyag. Ezen 

rétegekre több száz méter vastagságban felső-pannóniai üledékek rakódtak, melyekre jelentős 

vastagságú, kaviccsal, durva homokkal jellemezhető pleisztocén hordalékkúp anyag, valamint lejtőagyag, 

tarka agyag települt. A felszín közelében, a terület tartós süllyedése következtében, jellemzően felső-

pleisztocén és holocén üledékek találhatók. A felszínt finomszemű (elsősorban deluviális) lejtőképződmény 

(agyag, aleurit, homok), valamint a vízfolyások környezetében folyóvízi agyag, aleurit, homok, kavics fedi. 

A tervezési terület nem tartozik földtani veszélyforrás övezetébe Heves Megye Területrendezési terve 

alapján.  

Bányaterületek 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján a tervezési területen nem, távolabbi 

közelében az alábbi működő és felhagyott bányatelkek találhatók: 

Bányatelek 

védneve 

Bányászott 

anyag 

Bányavállalkozó (jogosított) 

megnevezése 
Működése Távolsága 

Atkár I. homok 
LELE-99. Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt. 
működő ~6,5 km 

Visonta I. lignit Mátrai Erőmű Zrt. működő ~6,4 km 

Abasár I. andezit KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. működő 11,6 km 

Gyöngyöstarján II. andezit Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. működő ~12,8 km 

Gyöngyöspata I. andezit 
Lovász Lebonyolító, Organizáló, 

Vállalkozó és Szervező Bt. 
szünetelő ~13,6 km 

Gyöngyöspata III. andezit GEO-ÉP Mélyépítő Kft. működő ~13,6 km 

 

Talajtani adottságok  

A területet túlnyomórészt barna erdőtalajok fedik (Ramann-féle barna erdőtalajok és csernozjom barna 

erdőtalajok), valamint a vízfolyások környezetében fiatal, nyers öntéstalajok. A barnaföldek 

vízgazdálkodása a szmektites agyagásványok miatt kedvezőtlen, termékenységük a vízmegkötő-
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képességük és a savanyúságuk szerint változik. A fiatal nyers öntéstalajok erősen víztartóak, gyengén 

vízvezetők és gyenge termékenységgel jellemezhetők.  

Heves Megye Településrendezési terve alapján kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét nem 

érinti a tervezett beruházás.  

4.1.2. Felszín alatti víz viszonyok 

A felszín alatti víz szintje átlagosan 2-5 m között húzódik a területen (lásd. 4.1.1. ábra). Vízkémiai 

összetételét tekintve kalcium - magnézium – hidrogénkarbonátos, kemény és szulfátszegény, de az állandó 

áramlás és utánpótlódás következtében jó minőségű.  

 

4.1.1. ábra: Felszín alatti víz felszíntől számított magassága (Forrás: Magyar Földtani és Geofizikai 

Intézet) 

A mélyebben elhelyezkedő felszín alatti víz (rétegvíz) mennyisége csekély, de a kutak száma nagy, 

vízhozamuk azonban kicsi. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet alapján Gyöngyös 

fokozottan és kiemelten, míg Gyöngyöshalász a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti 

vízminőségi övezetbe tartozik. Heves Megye Területrendezési terve alapján a tervezési területtől É-ÉNy-ra 

található kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület. 

A tervezési terület közelében a felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv mellékletei alapján 

ismertetjük a tervezett beruházás környezetében ivóvíz kivétel célját szolgáló, üzemelő felszín alatti 

vízbázisokat. Egyéb – ásvány-és gyógyvizek, valamint élelmiszeripari célokat szolgáló – vízbázis nem 

található a területen. 

Vízbázis 

kódja 
Település Vízbázis neve 

Vízbázis 

üzemeltetője 

Vízbázis 

státusza 

Sérülékeny-

e? 

EOV X 

EOV Y 
Távolsága 

AID393 Gyöngyös 
Gyöngyös városi 

vízmű 

Heves Megyei 

Vízmű Zrt. 
üzemelő igen 

271348, 

715532 
~1,7 km 
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Vízbázis 

kódja 
Település Vízbázis neve 

Vízbázis 

üzemeltetője 

Vízbázis 

státusza 

Sérülékeny-

e? 

EOV X 

EOV Y 
Távolsága 

AOK747 Karácsond Karácsond vízmű 

Karácsond 

Önkormányzat 

Településgazd. 

Szervezet 

üzemelő nem 
265683, 

724001 
~5,8 km 

AOK611 Adács Adács vízmű 
Heves Megyei 

Vízmű Zrt. 
üzemelő nem 

261238, 

719949 
~4,1 km 

AOK888 Vámosgyörk 
Vámosgyörk 

községi vízmű 

Heves Megyei 

Vízmű Zrt. 
üzemelő nem 

260147, 

716132 
~5 km 

A tervezett nyomvonal vízbázis védőövezet nem érint. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület a Tarna tervezési alegység részét 

képezi. A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

 s.p. 2.9.1. Északi-középhegység peremvidék, 

 p. 2.9.1. Északi-középhegység peremvidék, 

 p.t. 2.2. Észak-Alföld,  

 kt. 2.1. Bükki termálkarszt.  

A felsorolt víztest típusok közül a sekély porózus (s.p. 2.9.1.) víztestre fejthet ki elsősorban hatást a 

tervezett beavatkozás. A víztest jelenlegi mennyiségi és kémiai minősítése is gyenge, melynek oka a 

vízszint süllyedése és szennyezett vízbázisok jelenléte. 

4.1.3. Építés hatásai 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a távvezeték oszlopok és a földkábel területfoglalása, a 

talajbolygatás és a földmunkák nagyságrendje jelentik.  

A tervezett távvezeték nyomvonala mentén új oszlopok kerülnek kialakításra, amelyek új terület 

igénybevételével járnak. Az elbontásra kerülő 31 számú oszlop helyén pedig a terület rekultivációjára van 

szükség.  

Az oszlopok rögzítéséhez szükséges betonalapok területigénye az oszloptípustól, illetve a talajmechanikai 

viszonyoktól függően a 132 kV-os távvezetékek esetében 16-38 m
2
 között változik jelen projekt keretében. 

A tervezett új oszlopok területfoglalása kb. 200 m
2
. 

A tervezett földkábel nyomvonalának kialakítása új terület igénybevétellel jár. A tervezett földkábelek 

területfoglalása kb. 865,5 m
2
. 

A beruházásnak az oszlop felállításához szükséges, lealapozott területen van közvetlen hatása a talaj 

szerkezetére, illetve a földkábel kialakításának nyomvonalában.  

A beavatkozással érintett nyomvonal szakasz mentén szállítási és vezetékhúzási tevékenységet fognak 

végezni, ami miatt ezeken a területrészeken taposási kár keletkezik. Az újonnan létesítendő oszlopokat 

nagy tömegű munkagépek helyezik el, melyek kedvezőtlen mértékű talajtömörödést idézhetnek elő.  

Az alapozásnál a felszíni vízelvezetésről gondoskodni kell (pl. övárok kialakítással). Az oszlopállítás során 

először az alapgödröt kell kiásni, majd elhelyezésre kerül a földelőkeret, aztán következnek a vasalási és 

zsaluzási munkák, végül az oszlop beállítása és a betonozási (előkevert, gépi beton) munkák. 

Magas felszín alatti vízállás, illetve kedvezőtlen körülmények esetén a víztelenítésre lehet szükség (pl. 

vákuum-kutas talajvízszint süllyesztésre). A talajvíztérkép alapján a felszín alatti víz viszonylag mélyen, 2-

5 m között húzódik, ezért várhatóan az alapgödrök víztelenítése elkerülhető. Amennyiben mégis szükség 

lenne talajvízszint süllyesztésre, annak hatása csak az építés idejére korlátozódik, és az építkezés 

befejezését követően a felszín alatti víz szintje visszaáll az eredeti szintre, így az oszlop hatása a 

talajvíztükörre elhanyagolható.  
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Talajszennyezés esetleg a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából eredhet, de a 

munkagépek megfelelő karbantartásával talajszennyezéssel nem kell számolni. A felszín alatti vizek 

állapotát az oszlopok építése érdemben nem befolyásolja, mivel kismértékű beavatkozásról van szó. 

4.1.4. Létesítmény (tevékenység) hatásai 

A távvezeték oszlopok alapjai és a földkábel által elfoglalt terület a villamos létesítmény része lesz. Az 

oszlop alapok területe a továbbiakban nem művelhető. Hatásuk az oszlop alapja és a földkábel által 

elfoglalt területre terjed ki. A létesítmény nem befolyásolja a talaj és a felszín alatti víz állapotát. 

4.1.5. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A létesítmény megvalósulása és üzemelése érdemben nem befolyásolja a felszín alatti vízrezsim 

mennyiségi és minőségi állapotát, valamint a talaj és a földtani közegek környezeti állapotát, ezekre 

negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.  

A távvezeték karbantartása során a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából származó, 

illetve a vezetéktartó oszlop festése során a talajra kerülő festékek beszivárgásából adódó esetleges 

szennyezés megfelelő munkaszervezéssel és munkafegyelemmel minimálisra csökkenthető. 

Összességében tehát az üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződéssel a távvezetékek 

esetében nem kell számolni.  

A hálózat üzemeltetése során évente egyszer kerül üzemviteli bejárásra, szemrevételezésre sor, 

négyévente pedig minősítő bejárásra, ami terepjáró forgalmat jelent. A létesítmények esetleges 

üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás valószínűsége csekély, 

15 éven belül várhatóan nem jelentkezik. Karbantartások és felújítások során a várható járműforgalom, 

általában egy gépjármű. 

4.1.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében létesítésre kerülő erősáramú hálózat esetében nem jellemző a felhagyás. 

Amennyiben mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során 

várható hatásokkal, illetve a bontási munkálatok befejeződésével a teljes területet rekultiválni kell, aminek 

keretében talajlazítást kell végezni és az eredeti terepviszonyokat kell helyreállítani. A talaj minősége ez 

által helyreállításra kerül, feltételezve, hogy szennyező hatás a munkálatok idején nem éri.  

4.1.7. Rendkívüli események 

A földtani közegek szennyezésével járó káresemény következhet be havária helyzetben, ilyen esemény 

kiváltó oka lehet baleset, vagy valamilyen természeti csapás.  

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, 

amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja, hogy 

csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. 

Havária esetben, amikor üzemzavar vagy baleset következtében környezetet károsító anyag kerül a talajra, 

illetve szivárog le a felszín alatti vizekbe, biztosítani kell a szennyező anyag továbbterjedésének 

megakadályozását az illetékes Környezetvédelmi Hatóság azonnali értesítése mellett. 

4.2. FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

4.2.1. Alapállapot, jelenlegi adottságok 

A beruházás által érintett tájrészletet a Tarna vízrendszere tölti ki. A Tarna mellékvizei a Kígyós-, Bene-, 

Ágói- és Gyöngyös-patak, valamint a Tarnóca, melyek a Mátrában erednek. A tervezési terület közelében 

található még a Belső- és Külső-Mérges-patak, utóbbit keresztezi a tervezett távvezeték nyomvonala. A 

terület száraz, gyenge lefolyású és vízhiányos. Árvizek a kora nyári csapadékos periódusban gyakoribbak, 

míg kisvizek ősszel jellemzőek. Az időszakos árhullámokból származó víztöbbletet víztározók gyűjtik össze: 
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nagyrédei, gyöngyöstarjáni és gyöngyöshalászi, melyek az öntözést szolgálják. A tározók területét a 

tervezett beruházás nem érinti.   

A Külső- és Belső-Mérges patak Gyöngyös ÉK-i részén még külön folyik, majd a Felsővárosi temetőknél 

egyesül, innen Külső-Mérges patak név alatt folytatja útját. A találkozás előtt a Külső-Mérges patak 

hulladékoktól mentes, vízminősége I. osztályú, kivéve a nitrát-nitrogén tartalmat, melyre nézve – nagy 

valószínűséggel mezőgazdasági tevékenység miatt - szennyezett víznek minősül. Gyöngyösön átfolyva a 

Külső-Mérges patak vízminősége nem romlik. 

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület a Tarna tervezési 

alegységek részét képezi. A Külső-Mérges-patak minősítésére szolgál az alábbi táblázat, a felülvizsgált 

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv melléklete alapján:  

Biológiai elemek 

szerinti állapot 

Fizikai-kémiai 

elemek szerinti 

állapot 

Specifikus 

szennyezők 

szerinti állapot 

Hidromorfológiai 

elemek szerinti 

állapot 

Ökológiai 

minősítés 

Kémiai 

minősítés 

gyenge gyenge jó kiváló gyenge jó 

A tervezési területtől délre rendszeresen belvízjárta terület övezete, nyugatra, a Gyöngyös-patak mentén 

pedig nagyvízi meder övezet található, valamint az egész terület vízeróziónak kitett Heves Megye 

Területrendezési terve alapján.  

4.2.2. Építés hatásai 

A távvezeték nyomvonala keresztezi a Külső-Mérges-patak vízét. A vízfolyás környezetében végzett 

munkagép karbantartás és javítás szennyezheti a vizét, ezért a vízfolyás mellett nem lehet ilyen 

tevékenységet végezni. A szennyeződés előfordulása megfelelő műszaki állapotban lévő munka- és 

szállítógépek alkalmazásával minimalizálható. 

A felvonulási területek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a lefolyó csapadékvizek a medert káros 

mértékben ne szennyezhessék. 

A létesítmény építése vízhasználatot nem igényel. 

Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításában, a 23/B.§ (2) pontjában az alábbi előírás szerepel: 

„A vízfolyást kísérő, védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében, a Külső-Mérges-patak 

mederszélétől számított 50 m-en belül – a vízgazdálkodással összefüggő építmények kivételével – 

építmény nem létesíthető.” Ezen pont alapján a tervezett távvezeték szakasz oszlopai nem létesíthetők a 

patak mederszélétől számított 50 méteren belül, ami teljesül. 

4.2.3. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A távvezeték és földkábel működése során vízhasználat nincs. A kész és működő távvezeték a felszíni és 

felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem 

minőségi tekintetben nincs hatással. 

A távvezeték és földkábel környezetében a csapadékvíz elszikkad. 

4.2.4. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében kiépítésre kerülő erősáramú hálózat esetében nem jellemző a felhagyás. 

Amennyiben mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során 

várható hatásokkal. A bontás során elsősorban arra kell ügyelni, hogy a felszíni víz szabad áramlása 

biztosított legyen és a közeli felszíni víztestbe szennyezőanyag, illetve egyéb hulladék ne kerülhessen. 
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4.2.5. Rendkívüli események 

Havária esemény elsősorban a távvezeték kiépítése során következhet be, a munkagépek meghibásodása, 

balesete következtében. Ekkor a felszíni vízfolyásokat érheti közvetlenül, illetve közvetett módon, a földtani 

közeg, illetve a felszín alatti víz közvetítésével szennyezés. A vízfolyásokat közvetlenül ért szennyezést 

elsősorban kárelhárítás keretében lehet lokalizálni és megszüntetni.  

Amennyiben havária következik be meg kell kezdeni a kármentesítést. 

4.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

4.3.1. Jogszabályi háttér 

A levegőtisztaság-védelmi fejezet a hatályban lévő rendeletek és előírások figyelembe vételével vizsgálja a 

tervezett nyomvonal levegőminőségre gyakorolt várható hatását: 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 

 4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről; 

 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes 

szabályairól. 

4.3.2. Meteorológiai és klimatikus viszonyok 

A tervezési terület meteorológiai adottságait a 4.3.1. táblázat foglalja össze.  

4.3.1. táblázat: Meteorológiai adatok 

Éghajlati jellemzők Nyugati-Mátraalja Gyöngyösi-sík 

Hőmérséklet évi középértéke 9,5 - 10,0 °C 10,0 °C 

Évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0 - 34,0 °C
 

34 °C
 

Évi abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga - 16 °C
 

-16 - - 16,5 °C
 

Fagymentes napok száma 186 - 188 190 - 195 

Évi csapadékösszeg 530 - 580 mm 530 - 540 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 320 - 340 mm 310 – 320 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 30 - 35 nap 32 – 35 nap 

Átlagos maximális hó vastagság 20 - 24 cm 16 - 18 cm 

A napsütéses órák évi összege 1900 óra 1900 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy, DK Ny, K 

Átlagos szélsebesség 2 – 2,5 m/s 2,5 m/s 

4.3.3. Légköri adottságok, alapállapot jellemzése 

Háttérszennyezettség 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet II. fejezet 10.§ 

(1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni. A zónába 

sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző zónatípusokhoz (A-F 

csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. 

A vizsgált terület a légszennyezettségi agglomeráción belül „Az ország többi területe” légszennyezettségi 

agglomerációba sorolandó, amelynek zónacsoportokba (A-tól F-ig) történő besorolása az alábbi 4.3.2. 

táblázatban látható.  
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4.3.2. táblázat: Zónacsoportokba való besorolás 

Zónacsoport a vizsgált szennyező 

anyagok szerint 

Kén- 

dioxid 

Nitrogén- 

dioxid 

Szén- 

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 
Benzol 

10. Az ország többi területe F F F E F 

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 

vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását.  

B -től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők: 

4.3.3. táblázat: Zónákhoz tartozó koncentráció tartományok 

ZÓNÁK SO2 (μg/m
3
) NO2 (μg/m

3
) PM10 (μg/m

3
) CO (μg/m

3
) 

B zóna  - 58 felett 44 felett - 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

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

légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

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

meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

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

légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

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

vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

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

az alsó vizsgálati küszöb között van. 

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

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

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. 

Az A – D csoportra méréses, az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés vagy 

műszaki becslés az előírt meghatározási módszer. 

Levegőmérések a tervezési terület környezetében 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapvető feladat- és hatásköröket a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet szabályozza. Eszerint az ország légszennyezettségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(továbbiakban OLM) segítségével rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. 

Az OLM az automata működésű (on-line) mérőhálózatból és a manuális (szakaszos) mérőhálózatból áll. 

A tágabb térségre jellemző levegőminőségi értékeket az OLM részeként a területhez legközelebbi 

mérőállomások által rögzített adatok alapján számítottuk ki. Ennek tükrében a manuális mérőállomások 

közül Gyöngyösön, a Fecske úton és a Visonta úton található mérőállomás adatait vettük alapul (4.3.1. 

ábra). 
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4.3.1. ábra: Az OLM automata és manuális mérőállomások elhelyezkedése 

Manuális és automata mérőállomások 

A vizsgált területekhez a legközelebb Gyöngyösön, a Fecske úton és a Visonta úton működő manuális 

mérőállomások vannak. A mérőállomásokon a NO2 és SO2 koncentrációjának mérése történik. 

4.3.4. táblázat: Gyöngyösön, a Fecske úton és a Visonta úton található manuális mérőállomás 

levegőminőségi adatai (24 órás adatok átlagértékei) 

Gyöngyös 

Nem fűtési félév 

2016.04.01.- 2016.09.30. 

Fűtési félév 

2016.10.01.- 2017.03.31. 

Átlag (g/m
3
) 

Hat. é. 

túllépés (%) 
Átlag (g/m

3
) 

Hat. é. 

túllépés (%) 

 Fecske út 

Nitrogén-dioxid 21,30 - 19,96 - 

Kén-dioxid 3,83 - 1,96 - 

 Visonta út 

Nitrogén-dioxid 39,65 6,66 32,46 - 

Kén-dioxid 7,04 - 4,63 - 

 

Gyöngyösön, a Fecske úton és a Visonta úton, a vizsgált időszakban az ismertetett komponens 

koncentrációk csupán a nitrogén-dioxid (NO2) tekintetében haladták meg az előírt határértéket (Visonta 

út). A nem fűtési időszakban 30 mérési napból 2 napon figyelhető meg határérték túllépés (a mérési 

napok 6,66 %-ában).  

A legközelebbi automata mérőállomás Egerben található, ennek az állomásnak az adatait tájékoztató 

jelleggel szerepeltetjük a vizsgálatban. 
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4.3.5. táblázat: Egerben található automata mérőállomás levegőminőségi adatai (24 órás adatok 

átlagértékei) 

Eger 

Nem fűtési félév 

2016.04.01.- 2016.09.30. 

Fűtési félév 

2016.10.01.- 2017.03.31. 

Átlag (g/m
3
) 

Hat. é. 

túllépés (%) 
Átlag (g/m

3
) 

Hat. é. 

túllépés (%) 

Nitrogén-dioxid 13,39 - 27,39 - 

Kén-dioxid 4,19 - 9,53 - 

Szén-monoxid 398,21 - 696,69 - 

Ózon 64,93 - 30,28 - 

Nitrogén-oxidok 15,54  44,15  

Szálló por (PM10) 17,29 1,09 40,21 26,26 

 

Egerben a vizsgált időszakban csak a szálló por (PM10) tekintetében volt határérték túllépés. A fűtési 

időszakban 179 mérési napból 47 napon figyelhető meg határérték túllépés (a mérési napok 26,26 %-

ában), a nem fűtési időszakban 183 mérési napból 2 napon volt határérték túllépés (a mérési napok 1,09 

%-ában) PM10 esetében. 

4.3.4. Építkezés alatti légszennyezés 

A beruházás kezdetén a területfoglalás, a geodéziai mérések, a munkagépek felvonulása nem okoz 

számítható és érzékelhető légszennyezést. A légszennyező anyagok hatása részben az átlagos közlekedési 

kibocsátásban jelenik meg (felvonulás), részben az építkezési területen belül lokalizálódik.  

A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből 

és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 

Felületi légszennyezés 

A kivitelezési szakasz kezdetén a tereprendezést, az esetlegesen szükséges organizációs utak építését, a 

földmunkák elvégzését, a humuszréteg letermelését végzik. Ekkor a földmunkák és alapozások során 

üzemelő munkagépek kipufogógázai lokális és csak a munkafolyamat időtartamára korlátozódó 

légszennyezést okoznak. Ebben az időszakban rövid idejű (néhány napos) hatásként a közlekedési 

légszennyezés kisebb mértékű növekedése várható a szállítási útvonalakon, ez azonban közvetlenül lakott 

területeket minimálisan érint. 

A megmozgatott föld (részben a meteorológiai körülményektől is függő) kiporzásából eredő szilárd anyag 

kibocsátás szintén lokális jellegű és időtartamában korlátozott. Az átlagos, egyensúlyi nedvességtartalmú 

talaj kiporzásából eredő légszennyezés kismértékűnek ítélhető. A kiporzás mértéke a humusz 

nedvességtartalmától és a növényzettől függ, a humuszkezelés légszennyezése nem jelentős. 

A beruházás során a betonozási munkákhoz mixelt nyersbetont használnak. Az oszlopok telepítése 

előregyártott elemekből történik. Ezen anyagok alkalmazásakor a levegőbe kerülő szennyező anyagok 

mennyisége jelentéktelen. 

Az oszlopok szerkezetének felületkezelését már a gyártás során elvégzik (duplex felületvédelem: 

horganyzás + festés). A szükséges festési munkák csak a szerelési sérülések javítására korlátozódnak. 

Ehhez vizes bázisú, jelenlegi ismereteink szerint környezetbarátnak minősülő festék kerül felhasználásra, 

így a levegőszennyezés elkerülhető, illetve minimálisra csökkenthető. 

Szállítási forgalom 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió terhelés - 

elsősorban nitrogén-oxidok, korom és szálló por - térben és időben változó, de az építkezés területén túl 

nem okoz jelentős levegőszennyezést. 
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Véglegesen a kivitelező dönti el azt, hogy melyik anyagnyerőhelyet használja fel, és hogyan ütemezi a 

munkát, és neki kell figyelembe venni a környezetvédelmi előírásokat. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra használt 

útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres 

időközökben locsolni kell. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig terhel. 

Építési technológia 

A távvezeték építési munkálataiból származó kibocsátások által okozott levegőszennyezés hatásterülete 

gyakorlatilag az érintett beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület 

elhelyezkedéséből adódóan a szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint. A térség 

immissziós jellemzőinek érdemi változása az építési munkák hatásából eredően nem várható. 

Az építkezés közben bizonyos mértékig elkerülhetetlen a környezetterhelés, nagyságát a fenti 

szabványok betartásával megfelelően csökkenteni lehet, és várhatóan a lakott területeken nem okoz 

határérték feletti szennyezést. 

4.3.5. Üzemelés (üzemeltetés) alatti légszennyezés 

A távvezeték normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása. 

A középfeszültségű szabadvezeték, valamint földkábel a légteret nem szennyezi, a legtisztább 

energiaszállító létesítmény és leginkább környezetbarát. 

A karbantartásra érkező járművektől elhanyagolható mértékű légszennyezés várható.  

Villamos és mágneses térerősség 

Minden villamos berendezés közelében – így a nagyfeszültségű távvezetékeknél is – elektromágneses tér 

jön létre. A villamos térerő a feszültségtől, a mágneses indukció az áramerősségtől függ, és az 

áramvezetőktől való távolság növekedésével mindkettő erősen csökken. A távvezetékek környezetében a 

villamos és a mágneses erőtér a vezetők föld feletti magasságától, a köztük lévő távolságtól, 

elrendezésüktől és fáziselrendezéstől (R, S, T; S, R, T, stb.) függ. 

Az élettani hatások szempontjából figyelembe veendő villamos térerősség és mágneses indukció 

határértékeit az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében működő Nemzetközi Sugárvédelmi 

Egyesülés (INIRC) határozta meg és 1991-ben ezeket az értékeket világszerte elfogadták. A hazai előírások 

összhangban vannak a fejlett országok gyakorlatával és a nemzetközi szervezetek ajánlásaival (63/2004. 

(VII.26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és 

elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről). 

Az eddigi kutatási eredmények szerint az egyéb biztonsági előírások követelményeit kielégítő 

szabadvezetékek környezetében a villamos és mágneses térerősségnek kimutatható egészségkárosító 

hatása nincs. 

4.3.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében kiváltásra kerülő erősáramú hálózat esetében nem jellemző a felhagyás 

valószínűsége. Amennyiben mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az 

építés során várható hatásokkal. 

4.4. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

Jelen fejezet célja, hogy feltárja az élővilág-védelmi szempontból várható hatásokat, és az esetlegesen 

felmerülő kedvezőtlen hatások lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon meg. 
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4.4.1. Jelenlegi állapot jellemzése 

A terület jellemzően fragmentális természetközeli gyepekkel (10%) tarkított kultúrtáj. A beruházás 

helyszínei nagyrészt élővilág-védelmi szempontból közömbös szántóterületen helyezkednek el.  

A kistáj déli részén gyepek jórészt szikesedő legelők és kaszálók, helyenként szikeserdei magaskórósokkal. 

A táj keleti és délnyugati részén a homoki vegetáció jellemző, gyepek inkább csak délen maradtak fenn, az 

érintkező jászsági kistájjal rokonítható növényzettel. A mezofil jellegű flóraelemek a vízfolyások mentén 

találhatók déli irányban. A ligeterdők jobbára teljesen felszámolódtak. A telepített erdők sokszor értékes 

erdőssztyeppfoltokat védtek meg. Jelentős mennyiségű özönnövény van jelen a vízfolyások mentén, ill. a 

homoki parlagokon és a kultúrerdőkben. 

A hegylábperemi löszvegetáció helyben maradt fajai a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), a dunai szegfű 

(Dianthus collinus), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a pázsitlevelű homokhúr (Arenaria procera) és 

a pusztai meténg (Vinca herbacea). A kistájon gyakori a macskahere (Phlomis tuberosa) és a nyúlánk 

sárma (Ornithogalum pyramidale). Néhol, erdőkben előfordul a tatár juhar (Acer tataricum), a magas 

gyöngyperje (Melica altissima) és a parlagi rózsa (Rosa gallica) is, korábbi vízfolyások mentén jelentős 

állománya van a sziki kocsord (Peucedanum officinale), a réti őszirózsa (Aster sedifolius) és a fátyolos 

nőszirom (Iris spuria) fajoknak. Szikesek jellegzetes növénye a kígyófark (Pholiurus pannonicus), a sziki és a 

pusztai here (Trifolium angulatum, T. retusum). A homoki útifű (Plantago indica), fehér pemetefű 

(Marrubium peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum) szórványosan előforduló homoki fajok. 

Patakok mentén, mocsárréteken megtalálható a réti iszalag (Clematis integrifolia), az őszi kikerics 

(Colchicum autumnale), fényes borkóró (Thalictrum lucidum). 

Gyakori élőhelyek a kistájon: D34 Mocsárrétek, OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, OB Jellegtelen üde 

gyepek, F1b Cickórós puszták, F2 Szikes rétek 

A tervezett létesítmény érzékeny természeti területet közvetlenül nem érint, a nyomvonalon nem található 

Natura 2000 terület, se nemzeti ökológiai hálózati elem, se védett terület. 

Közelében, Gyöngyöshalásztól délkeleti irányban, a beruházástól hozzávetőleg 3-4 km-re található a 

Hevesi-sík Különleges Madárvédelmi Terület, ezen belül megfigyeltek parlagi sast (Aquila heliaca), 

kerecsensólymot (Falco cherrug), kis őrgébicset (Lanius minor), amelyek a létesítmény környezetében is 

előfordulhatnak. 

Gyöngyöshalásztól északra, a tervezett létesítménytől nagyjából 7 km-re található a Gyöngyösi Sárhegy 

Természetvédelmi Terület, az itt megfigyelt madarak a környék zöld foltjain is előfordulhatnak. A hasonló 

adottságokkal rendelkező, bár jóval kevésbé bolygatott területeken megfigyeltek már kígyászölyvet 

(Circaetus gallicus), darázsölyvet (Pernis apivorus), barna rétihéját (Circus aeruginosus), emellett 

mezőgazdasági területekre jár táplálkozni a parlagi sas (Aquila heliaca) és a békászó sas (Clanga pomarina) 

is. A kisebb testű énekesmadarak közül a zárt erdők és a nyílt gyepek, sztyeprétek lakói egyaránt 

megfigyelhetők a természetvédelmi területen. A mezőgazdasági területeken vagy azok mellett, az 

erdősávok, zöld vízparti sávok környezetében rendszeresen előforduló madárfajokra itt is lehet számítani, 

ilyenek a fehér gólya (Ciconia ciconia), tőkés réce (Anas platyrhynchos), esetleg fácán (Phasianus colchicus). 

4.4.2. Építés során várható hatások 

Az ismertetett nyomvonal megépítése esetén védett természeti területek érintettségével nem kell 

számolni. A tervezett beruházás megvalósulása során a szükséges földmunkák elvégzése után, 

amennyiben az eredeti állapot helyreállítása megtörténik, úgy nem várható az abiotikus tulajdonságok 

megváltozása. 

4.4.3. Üzemelés során várható hatások 

A nagyfeszültségű (120-132-220-400kV) távvezetékek nem okozzák a madarak áramütés általi pusztulását 

a függőszigetelők, illetve a min 1.8 m-es fáziskar-sodrony távolság miatt. Itt a sodronyoknak történő 
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nekirepülés okozhat problémát. A Külső Mérges-patak vízfolyás közelében számítani lehet a madarak 

fokozottabb jelenlétére. 

4.4.4. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A létesítmény használati jellegéből adódóan - belátható időn belül történő - felhagyásának valószínűsége 

csekély. 

4.5. TÁJVÉDELEM 

4.5.1. Jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezett létesítmény Gyöngyöshalász közigazgatási területén található, a nyomvonalon nincs egyedi 

tájérték a tajertektar.hu nyilvántartása alapján. Közeli környezetében található 3 kőkereszt. Nagyrészt 

mezőgazdasági terület, erősen módosított környezet, jelentős táji értéket ezért nem érint a beruházás. 

Tájvédelmi szempontból a nyomvonalat egy ponton metsző Külső-Mérges-patak és a körülötte található 

facsoport/sáv állapotát befolyásolhatja a kivitelezés fázisában kismértékben negatívan. 

4.5.2. Építés és a létesítmény hatásai 

A tervezett távvezeték-szakaszokkal érintett földrészletek jellemzően beépítetlen, művelt területek. A 

létesítés során a helyfoglalás, gépjármű használat és az abból fakadó zaj-, és üzemanyag szennyezés, de ez 

átmeneti jellegű és kis kiterjedésű hatást jelent. 

4.5.3. Üzemelése és üzemeltetés során várható hatások 

Tájvédelmi szempontból a tervezett távvezeték és alállomás megépülése esetén új tájalkotó elemek 

bővülésével kell számolni. A kialakítandó oszlopok terület igénybevétele kb. 200 m
2
. 

4.5.4. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyáskor, az esetleges lebontás során fellépő környezeti hatások hasonlóak az építés jellemzőihez, 

vagyis a terhelések csak a távvezetékek és a földkábelek nyomvonalán, a távvezetékeknél döntően az 

oszlop környékén érvényesülnek és időszakosak. 

A távvezetékek és földkábelek műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a 

terület rehabilitációja, tájba illesztése. 

4.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

4.6.1. Jogszabályi háttér 

Épített környezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 

 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

4.6.2. Jelenlegi állapot ismertetése 

Az tervezett távvezetékek szakaszának nyomvonala Gyöngyöshalász település külterületét érinti, az M3 

autópályát keresztezve 

Értékes épített elemek 

Az tervezett távvezetékek nem érintenek települési belterületet. Több műemléki és helyi védelem alatt álló 

objektum is található a muemlekem.hu adatbázis alapján, melyek nagyrészt a települések belterületén, a 

tervezési helyszíntől távolabb találhatók, így az átalakítás a védelem alatt álló objektumokra nem lesz 

hatással. 
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Régészet 

A kialakítandó távvezetékek nem érintenek régészeti lelőhelyet, a Helyi Építési Szabályzat szerint a 

szomszédos helyrajzi számú telkeken 5 régészeti lelőhely található a területen. 

4.6.3. Építés, üzemelés és a létesítmény felhagyásának hatásai 

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő az örökségvédelmi törvény vonatkozó 

előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Múzeumok 

Igazgatóságát. 

4.7. ZAJVÉDELEM 

4.7.1. Előírások, vizsgálati módszerek 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet 

értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, 

hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és 

rezgésterhelési követelményeknek. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint az üzemi létesítményektől 

származó zajterhelés LAM megítélési szintje az épületek környezetében, gazdasági terület esetén: 

             nappal       L AM = 60 dB 

                   éjjel            L AM = 50 dB 

értéket nem lépheti túl. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 1-2. és 4. sora, ill. 1. oszlopa szerint az 

építési területek környezetében az építéstől származó zajterhelés, gazdasági terület esetén: 

                 nappal       L TH = 70 dB 

értéket nem lépheti túl. 

Megítélési idő: legkedvezőtlenebb folyamatos 8 óra nappal, félóra éjjel. 

Az üzemi létesítménytől származó zaj terjedését fenti előírások figyelembe vételével az MSZ 15036: 2002 

„Hangterjedés a szabadban” című szabvány előírásai szerint számítottuk ki. 

4.7.2. A jelenlegi állapot 

A kialakításra kerülő távvezeték szakasz környezetében jelenleg meglévő zajforrás az M3 autópálya közúti 

forgalmától eredő zajterhelés, valamint az utaktól távolabbi helyeken fentiek mellett a természet hangjai. 

A tervezési terület környezetében zajtól védendő létesítmény vagy terület hiányában a zajterhelés 

határértékekkel történő összehasonlítása nem releváns. 

4.7.3. Az építés hatásai 

Zajvédelmi szempontból jelen esetben számottevő zajhatással a létesítés fázisa jár. A beruházás során a 

legzajosabb építési fázis a tereprendezés és a földmunka, továbbá az oszlopok felállítása - a daruzó 

munkagép helyszíni működése. A területen egyidejűleg várhatóan csak 1-2 munkagép dolgozik. 

A zajterhelés függ  

- a helyszíni viszonyoktól, 

- az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zaj teljesítményszintjétől, 

- gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 

- technológiai sorrendtől, stb. 
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Az építés vonalas jellegéből adódóan szakaszos, illetőleg ütemezett kiépítés várható. A teljes építkezés 

tervezett időtartama egy-egy esetben várhatóan 1 hónap felett maximálisan 1 évig terjed. 

Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek az alábbiak - a 27/2008. (XII. 3.) sz. 

KvVM–EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 4. sora, ill. 1. oszlopa szerint: 

  gazdasági terület esetén                  nappal       L TH = 70 dB 

 

Mivel zajtól védendő legközelebbi épületek jelentős távolságban találhatóak a távvezeték nyomvonalától, 

ezért az építési zajterhelést az építkezéstől mért 10, 20 és 50 m-es távolságokban határoztuk meg. 

Z1. táblázat Az egyes munkafolyamatoktól az egyes távolságokban keletkező zajterhelés 

Építési 

fázisok 

Munkaidő 

(h) 

LAW 

(dB) 

Leq 

(dB) 

10 m 

Leq 

(dB) 

20 m 

Leq 

(dB) 

50 m 

Határérték 

(nappal) 

(dB) 

árokásás 8 99 71 65 57 70 

daruzás 8 87 59 53 45 70 

 

A fenti adatokból az alábbiak állapíthatók meg: 

 
A számítások alapján a zajterhelés határérték feletti zajterhelést sehol nem okoz (mivel a kritikus 

távolságokon belül zajtól védendő létesítmény vagy terület nem található). Zajvédelmi szempontból az 

építés hatása elfogadható, nem jelentősnek minősíthető. 

Zajvédelmi intézkedés megtétele az építési időszakban nem indokolt. 

 

Az építési forgalom – az építési ütemezés, valamint az építéshez kapcsolódó anyagmennyiségek 

becsléséből adódóan – a kiterjedt nyomvonal mentén nem gyakorol kimutatható mértékű zaj- és 

rezgésterhelés változást a megközelítési utak környezetében. 

Zajvédelmi szempontból az építés hatása elviselhető, nem jelentősnek minősíthető. 

4.7.4. A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható hatások 

Az üzemelés során a villamos távvezeték zajkibocsátása a koronajelenség okozta sercegés, pattogás, 

valamint az oszlopok, sodronyok szél okozta zúgásának esetenkénti összegződéséből adódik. 

Az üzemelési zajra vonatkozóan, korábbi méréseink alapján a távvezetékek esetében az alábbi értékek 

teljesülnek: 

• max. üzemi zaj a biztonsági övezet határán kevesebb, mint 40 dB 

• max. üzemi zaj a távvezeték áramvezetői alatt kevesebb, mint 55 dB 

Az ismert üzemi mérések értékei az említett értékek alatt vannak. 

 
A zajterhelés mértéke, valamint a védendő épületek távolságának figyelembe vételével megállapítható, 

hogy az üzemeléstől eredő zajterhelés a több mint 760 m-re fekvő védendő épületek környezetében 

nem lépi túl az előírt értéket.  

 

Rezgésvédelmi szempontból a létesítmény semlegesnek tekinthető. 

Zajvédelmi szempontból az üzemelés hatása elviselhető, környezetre gyakorolt hatása nem jelentős. 

4.7.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás zajvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával. 



 

 

33 

Gyöngyöshalász - DETK 132 kV-os távvezeték leágazásának kialakítása a tervezett Gyöngyöshalászi alállomásba – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

4.8. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A tervezett távvezeték és földkábel építése, valamint a 31 számú oszlop bontása során hulladék 

keletkezésére a kivitelezés (építés-bontás) alkalmával kell számolni, míg az üzemelés, üzemeltetés idején 

kizárólag a szükségessé váló karbantartási munkálatok (vagy havária) esetén lehet ezzel számolni.  

A hulladékról a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezik, mely meghatározza többek közt a környezet és az 

emberi egészség védelmét, a környezetterhelés mérséklését, a természeti erőforrásokkal való takarékos 

gazdálkodást, valamint a hulladékképződést és káros hatásainak megelőzését, mennyiségét és 

veszélyességének csökkentését. A törvény rendelkezik minden hulladékról, a hulladékképződés 

megelőzését szolgáló tevékenységekről, a hulladékgazdálkodásról és a hulladékgazdálkodási 

létesítményekről. 

4.8.1. Hulladékgazdálkodási követelmények (előírások) 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos főbb jogszabályok: 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékéről 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről 

 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 

Az építkezés és üzemeltetés során be kell tartani a "hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. sz. törvény, „a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről” szóló 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet valamint „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól” szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait. 

4.8.2. Területi hulladékgazdálkodás 

Gyöngyöshalász hulladékkezelője a település honlapján fellelhető Gyöngyöshalász községi Önkormányzat 

képviselő testületének 8/2014 (III:14.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közsszolgáltatásról szerint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Hatvan, Szepes B. u. 2. , telephely: Hatvan, Tarjáni 

út 3.; KÜJ: 10309571; adószám: 24183219-2-10; képviseli: Decsi Ferenc). A közszolgáltató végzi az 

önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és 

gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és 

mennyiségű elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. Gyöngyöshalászon hulladéklerakó létesítmény nem 

található. 

Hulladékkezelők 

A keletkező hulladékok jogszabály szerinti elhelyezésével (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatban 

megadjuk a néhány lehetséges hulladékkezelő létesítmény nevét, címét és a környezetvédelmi hatóság 

által kiadott hulladékkezelési engedélyének a számát. 

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében a Földművelésügyi Minisztérium által 

üzemeltetett Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer alapján (lásd. 

http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR): 
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Ügyfél név Horváth Lajos 

Cím (székh.) 3000 Hatvan, Görgey u. 48. 

Engedélyszám 10/012122-007/2013 

Jogerő 2013.10.21. 

Eng. hatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Tevékenységek nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása 

Telephely 3015 Csány, Nagy út 62/a. 

Érvényesség 2018.09.30. 

 

Ügyfél név KAPOCS-FÉM Hulladék-kereskedelmi Kft. 

Cím (székh.) 3014 Hort, Kossuth u. 234. 

Engedélyszám 10/000279-008/2013 

Jogerő 2013.07.12. 

Eng. hatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Tevékenységek nem veszélyes hulladék begyűjtése, előkezelése 

Telephely 3014 Hort, külterület 0126 hrsz. 

Érvényesség 2018.06.30. 

 

Ügyfél név Regy Metál Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Cím (székh.) 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. 

Engedélyszám 05/007876-008/2015 

Jogerő - 

Eng. hatóság Pest Megyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Tevékenységek nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

Telephely 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. 

Érvényesség 2020.04.15 

 

Ügyfél név Nagy Róbert 

Cím (székh.) 3281 Karácsony, Szabadság u. 57/A. 

Engedélyszám 14/008654-024/2013 

Jogerő 2014.06.13. 

Eng. hatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Tevékenységek Nem veszélyes hulladék országos szállítása 

Telephely 3281 Karácsond, Szabadság u. 65. 

Érvényesség 2019.06.13. 

 

4.8.3. Építkezés során várhatóan keletkező hulladék 

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésének valószínűségével kell számolni. 
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Keletkezésük a létesítmény kialakításától, az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes 

beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható. Mennyiségük jelenlegi tervezési 

fázisban nem becsülhető. 

Az építkezéseken dolgozók létszámától függően minimális mennyiségű kommunális hulladék 

keletkezésének valószínűsége nem zárható ki. 

A 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapján a tervezett távvezeték és földkábel kialakítása során keletkező 

hulladékok a 13,15,17 sz. főcsoportba sorolhatók. 

Az egyes főcsoportokból az alábbi azonosító kódú hulladék anyagokat határoztuk meg. 

13. sz. főcsoport: Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai. 

13 01 13*: Egyéb hidraulikai olajok 

13 02 05*: Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű- és kenőolaj 

15. sz. főcsoport: Hulladékká vált csomagolóanyagok 

15 01 01: Papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02: Műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 03: Fa csomagolási hulladékok 

17. sz. főcsoport: Építési és bontási hulladékok 

17 01 01: Beton 

17 02 01: Fa 

17 04 02: Alumínium 

17 04 05: Vas és acél 

17 05 04: Föld és kövek 

A felsorolásból megállapítható, hogy az új távvezeték és földkábel építése során esetlegesen keletkező 

hulladékok nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as főcsoportba sorolt hulladék csoport, mely 

azonban csak havária esetén fordulhat elő. Tekintettel arra, hogy az építkezés során alkalmazott 

munkagépeknek és gépjárműveknek kötelező környezetvédelmi bizonyítvánnyal kell rendelkezni, ennek 

előfordulása a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyésző. 

A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból megfelelő – gyűjtéséről 

és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet szennyezhetik, pl. 

szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok szél általi elhordásával. 

A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtését, elszállítását – átvevőhöz, 

területfeltöltésre, vagy kommunális lerakóra (szeméttelepre) – a környezet szennyezésének (pl. a 

porzásnak) megakadályozásával kell elvégezni. 

A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, 

majd értékesíteni, hasznosítani. 

Veszélyes hulladék keletkezésével havária (pl. meghibásodott gépjárműből elfolyó olajszármazék) esetén 

lehet számolni. Amennyiben veszélyes hulladék kezelése válik szükségessé, úgy az azokkal való 

tevékenységet a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően kell megoldani, vagyis 

gyűjtésük, szállításuk során a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a 

felvonulási, az anyagnyerő- és az építési területekre egyaránt.  

A veszélyes hulladékokat csak az átvételükre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad átadni. 

Gyűjtésüket az előírások szerint kell biztosítani. 

A kommunális, építési és veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és további kezelése a Kivitelező 

feladata. 
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4.8.4. Üzemelés és üzemeltetés során várhatóan keletkező hulladék 

Hulladék a távvezetékek és a tervezett földkábel üzemszerű működése során nem keletkezik. Az 

üzemeltetési gyakorlatnak megfelelő időközönként (pl. 15-25 évenként) szükségessé válhatnak egyéb 

karbantartási munkálatok (pl. korroziógátló festés, szigetelők cseréje, havária esemény elhárítása), melyek 

során nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valószínűsége nem zárható ki. Az ilyen módon 

esetlegesen keletkező hulladékok kezeléséről az üzemeltetőnek kötelessége gondoskodni a vonatkozó 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően. Hulladékgazdálkodási szempontból a távvezeték és földkábel 

üzemelésének várható környezeti hatása semleges. 

4.8.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett távvezeték és földkábel felhagyása nem várható. Az esetleges felhagyása miatti bontási 

munkák során a kivitelezés munkálatok alkalmával keletkező építési-bontási hulladékokhoz hasonlóak 

keletkezhetnek, amelyek a megfelelő jogszabályok betartásával környezetszennyezést nem okozhatnak. 

5. JAVASOLT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Talaj és felszín alatti víz védelme 

Az építkezés során a munkagépek, berendezések, szállító járművek esetleges meghibásodásából származó 

kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) 

együtt haladéktalanul zárt tároló edényben össze kell gyűjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm rendelet 

előírásai szerint kezelni kell. Építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök 

alkalmazhatók a szennyezés elkerülése érdekében.  

A bontásra kerülő 31 számú oszlop alapjának a helyét, majd a kivitelezés befejeződését követően az 

érintett területet rekultiválni (talajlazítás) kell.  

A tervezett építéshez csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag (kő, 

kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. Az anyagnyerőhelyek 

kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni az építési 

területhez közelebb esőket, ügyelve, hogy a szállítási útvonalak minél kevesebb mezőgazdasági művelés 

alatt álló területet vegyenek igénybe.  

Havária esetekre a megfelelő készenléti tervezettel, és anyagokkal fel kell készülnie a kivitelezőnek. 

Felszíni víz védelme 

Az építés ideje alatt, a gépek tisztítása esetén törekedni kell arra, hogy szennyezett víz élővízfolyásba 

kerülése ne következzen be, ezért a célnak megfelelő mosókban kell tisztítani a gépeket. A távvezeték 

közelében található vízfolyás környezetében szennyezőanyag elfolyással járó tevékenység nem végezhető 

(munkagépek karbantartása, üzemanyag feltöltés stb.). A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy 

a tevékenység ne okozzon vízszennyezést. Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, 

technológiai berendezések alkalmazása (BAT).  

Az építés során a víz szabad áramlását nem szabad korlátozni, hulladék nem kerülhet a vízbe. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt tartályokban 

kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen kell végezni. 

Levegőminőség-védelem 

A határérték feletti szennyezés megelőzésére a száraz időszakban a szélsebesség és szélirány 

függvényében nedvesíteni kell a területet a porképződés megakadályozására. A szállításra használt 
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útvonalakat és az esetlegesen deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében 

rendszeres időközökben locsolni kell, az anyagszállító teherautókat pedig le kell fedni. 

Lehetőség szerint korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépeket szükséges alkalmazni. 

Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések alkalmazása (BAT). 

Az építkezés során a szállító gépkocsipark műszaki állapotának megfelelőnek kell lennie, úgy motorikusan, 

mint felépítményileg (porzás mentesség). Ennek rendszeres ellenőrzése ajánlott. 

Élővilág-védelem 

A munkálatok Natura 2000 területet, vagy a nemzeti ökológiai hálózat területeit nem érintik, a tervezett 

létesítmény mezőgazdasági területeken keresztül vezet, a Külső-Mérges-patak vízfolyását és környezetét 

közvetlenül nem érinti, de áthalad felette. Ezen vízfolyás miatt számolni lehet madarak jelenlétével. 

Javasoljuk madárriasztó spirál elhelyezését a 3. és 6. oszlopok között a láthatóság fokozása érdekében, 

tekintettel 2015., 2016., 2017. éves országos téli sas-szinkron felmérések eredményeire, amelyek szerint a 

parlagi sas rendszeresen előfordul a környéken. Amennyiben a nyomvonal vízfolyást és a körülötte lévő 

védősávot keresztező részén gallyazás szükséges, azt vegetációs és költési időszakon kívül javasoljuk 

elvégezni. 

Tájvédelem 

A nagyfeszültségű hálózatok olyan beruházások melyek – jellegükből fakadóan – feltétlenül mesterséges 

tájképi elemként jelennek meg a területen. A vezetékoszlopok tájképbe „rejtése”, takarása csak rendkívül 

korlátozott módon lehetséges. Kisebb mértékben lehet csökkenteni a tájképre gyakorolt kedvezőtlen 

hatást az oszlopok festésével. A festés javasolt színe olívazöld. Ezzel a festéssel az oszlopsor sokkal jobban 

beleolvad a tájképbe, mint a régi hagyományos horganyzott oszlopok. 

Épített környezet védelme  

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő az örökségvédelmi törvény vonatkozó 

előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Múzeumok 

Igazgatóságát. Régészeti lelőhely érintettsége esetén a földmunkák során régészeti megfigyelés lehet 

indokolt. 

Zajvédelem 

A várható zajterhelés értékelése alapján zajvédelmi intézkedések alkalmazása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás 

A kivitelezés során keletkező, vagy felhasználásra kerülő minden olyan anyagot és hulladékot, mely a 

környezetre ártalmas, biztonságosan kell tárolni. Ezeket az anyagokat csatornába, folyóba, vagy területre 

kiönteni, kiszórni szigorúan tilos. Megfelelő tároló helyre történő szállításukról gondoskodni kell. 

Kommunális, települési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása 

Az építkezés és üzemelés során keletkező települési szilárd hulladékot (kommunális hulladékot) zárt 

hulladéktárolóban kell gyűjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakóba (kommunális 

hulladéklerakóba) kell elszállítani. 

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről építkezés alatt a 

Kivitelezőnek kell gondoskodnia. A lerakás célszerűen a megyei, vagy települési önkormányzatok által 

üzemeltetett szilárd hulladéklerakóba történhet.  

A legközelebbi települési szilárd, ill. magas szerves anyag tartalmú hulladéklerakó Jobbágyin és Turán 

található. 
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Veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

Elsősorban a kivitelezésnél esetlegesen bekövetkező havária esetén valószínűsíthető veszélyes hulladék 

keletkezése. Veszélyes hulladéklerakó legközelebb Apcon található. 

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan nem várható. 

Az építkezés és üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a 225/2016. (VIII.7.) Korm. rendelet 

előírásai szerint egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon szükséges összegyűjteni, 

azokról nyilvántartást vezetni, bejelentést tenni és további kezeléséről, illetve veszélyes hulladéklerakóban 

való elhelyezéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, 

engedéllyel rendelkező cég végezheti. 

6. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Föld- és talajvédelmi szempontból negatív hatása az új oszlopok és a földkábel területfoglalásának van. 

A távvezetéki oszlop alapja által elfoglalt terület nem művelhető. Talajszennyezés az építés, majd a 

karbantartási munkák során esetleg a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából eredhet, de a 

munkagépek megfelelő karbantartásával talajszennyezéssel nem kell számolni a területen.  

 

Vízvédelmi szempontból az új távvezeték szakasz és a földkábel üzemelése a felszíni és felszín alatti vizek 

mennyiségi és minőségi állapotát nem befolyásolja.  

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az építkezés közben bizonyos mértékig elkerülhetetlen a 

környezetterhelés, amelynek nagyságát a szabványok betartásával megfelelően csökkenteni lehet, és 

várhatóan a lakott területeken nem okoz határérték feletti szennyezést. A távvezetékek normál feltéte lek 

melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása. 

Élővilág-védelmi szempontból a vizsgált terület ökológiai viszonyait alapvetően a mezőgazdasági 

hasznosítás határozza meg. A tervezett létesítménynek jellegéből adódóan az élőhelyekre gyakorolt hatása 

csekély, vagy elhanyagolható. A szakszerű kivitelezés, illetve a szükséges intézkedések és javaslatok 

teljesülésével, a tervezett beruházás következtében maradandó károsodás természetvédelmi szempontból 

nem várható. 

Tájvédelmi szempontból a tervezett távvezetékek új, kedvezőtlen tájképi elemek lesznek a tájban, ezzel 

együtt a terület eleve jelentősen módosított, tekintve az M3 autópálya közelségét, a művelt mezőgazdasági 

területeket és az Apolló Gumiabroncs gyárat. Természetközeli képződmény a Külső-Mérges-patak és az azt 

övező zöld sáv, amely felett a vezeték áthalad, de azt közvetlenül nem érinti, ezen a területen építési 

munka nem fog folyni. Emellett  a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 

(I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló 14/2012 (VII.11.( önkormányzati rendelet módosításáról 23/B.§ szerint (2) A vízfolyást kísérő, 

védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében, a Külső-Mérges-patak mederszélétől 

számított 50 m-en belül -  vízgazdálkodással összefüggő építmények kivételével – építmény nem 

létesíthető, ez a feltétel teljesül. 

Kulturális örökségvédelmi szempontból az kiépíteni tervezett távvezetékek egy régészeti lelőhelyet sem 

érintenek. Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő az örökségvédelmi törvény 

vonatkozó előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Múzeumok 

Igazgatóságát. 

A tervezett létesítmények várható környezeti zaj- és rezgéshatásának a rendelkezésre bocsátott 

információk, adatok alapján elvégzett környezeti hatásvizsgálata szerint a környezetbe nem bocsát ki a 

megengedettnél nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést.  
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Az építési zajterhelés csökkentésére, a határértékeknek való megfelelés érdekében, külön zajvédelmi 

intézkedések nem szükségesek a létesítés során. 

Hulladékgazdálkodási szempontból az új távvezeték oszlopok és a földkábel kialakítása során keletkező 

hulladékok nem veszélyes hulladékok. Hulladék a távvezeték és a földkábel üzemszerű működése során 

nem keletkezik. Hulladékgazdálkodási szempontból a távvezeték és a földkábel üzemelésének várható 

környezeti hatása semleges. 

 

Budapest, 2017.07.26. 

 


