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1. Bevezetés 

 

1.1. Előzmények 

Erdőtelek Község Önkormányzata a térségnek legmegfelelőbb befektetések ösztönzése érdekében 
ipari terület kialakítását tervezi a település belterületéről délre elhelyezkedő, Erdőtelek, 0336/8 
hrsz-ú ingatlanon. 

A tervezett beruházást az Önkormányzat a „TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése” c. pályázat támogatásával kívánja megvalósítani. 

A fejlesztés érdekében Erdőtelek Község Önkormányzata (3358 Erdőtelek, Fő u. 105.) az 
INCORSO Kft-t (1033 Budapest, Meggyfa utca 27.) bízta meg az erdőtelki új ipari terület 
kialakítása tervezési feladatainak teljes körű elvégzésével. 

Az INCORSO Kft. a környezetvédelmi tervezési feladatok elvégzésébe bevonta a Pondus 
Környezetvédelmi és Mérnöki Kft-t (székhelye: 1111 Budapest, Bartók B. út 30. félemelet 1.). 

A tervezett ipari terület „Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről” szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 1. mellékletében 
meghatározott Hevesi-sík (HUBN10004) nevű különleges madárvédelmi terület részét képező 
ingatlant érint, így tervezett létesítmény megvalósíthatósága „Az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti 
NATURA 2000-es hatásbecsléshez és „A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 
előzetes vizsgálat lefolytatásához kötött. 

 

1.2. A beruházás megvalósításának célja és szükségessége 

A tervezett beruházás célja a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint az 
alapinfrastruktúra kiépítésével ipari beruházók bevonzása a település külterületére. Az új ipari 
terület kialakításával közvetve új munkahelyek megteremtése válik lehetővé, amely segíti az 
erdőtelki lakosok elhelyezkedését a településen belül. A tervezett beruházás nem csupán 
Erdőtelek, hanem a szomszédos községek lakossága számára is vonzó munkahely-lehetőséget 
jelenthet, kiemelten a mindössze 4 km-es távolságban délre fekvő Tenk község lakossága 
vonatkozásában. 

 

1.3. A fejlesztés rövid bemutatása 

Erdőtelek Község Önkormányzata a Tenk és Erdőtelek között húzódó 3208. számú közlekedési út 
keleti oldalán elterülő külterületi ingatlan területén tervezi az ipari terület kialakítását. A terület 
kiválasztásánál szempont volt, hogy a kiválasztott ingatlannal északról szomszédos ingatlanokon 
jelenleg is ipari tevékenység folyik, így az ipari terület a településen egy fókuszpontra 
korlátozódik. 

Az önkormányzat tervei szerint az ipari területre betelepülő kis- és középvállalkozások elsősorban 
ipari termelő, nagykereskedelmi, logisztikai és szolgáltató szervezetek egységeként 
funkcionálhatnak, tevékenységeik akár egymásra is épülhetnek. 

A területet összesen négy részre kívánják felosztani. 

Az új ipari területhez annak déli sarkánál a 3208. számú közlekedési útról leágazó új behajtót 
alakítanak ki. A tervek szerint a behajtótól a terület déli határa mentén indul a feltáró út, amely a 
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telek közepénél a község felé fordulva – a terület hossztengelye mentén – két részre osztja az 
ingatlant. Az így megosztott ingatlan keleti fele középen egy további feltáró úttal osztják tovább a 
későbbiekben az ipari területet. 

Az ipari területhez a közműcsatlakozások kiépítését tervezik. 

A terület Erdőtelek község felé eső telekhatárához igazodva az ipari terület kezdő elemeként egy 
új csarnoképület is készül a hozzá tartozó kiszolgáló és adminisztratív épületrészekkel, portával és 
belső úthálózattal. A tervek szerint az új csarnoképület alkalmas lesz arra, hogy akár logisztikai 
központként, akár raktárbázisként üzemeljen, de akár más ipari-gazdasági tevékenység is 
települhet. 

 

1.4. Az előzetes vizsgálat célja 

Az előzetes vizsgálat célja a tervezett beruházás bemutatása: a környezet egyes elemeinek és 
rendszereinek állapotát felmérve a létesítés és a működés során várható környezeti hatások 
becslése és értékelése. Az előzetes vizsgálati dokumentáció a rendelkezésre álló információkon 
alapul. Fő feladata a tervezett tevékenység jellemzőinek bemutatása, a lehetséges alternatívák 
azonosítása, valamint a várható környezeti hatások áttekintése a tervezett telephelyen és 
környezetében. 

 

1.5. Az eljárás jogi háttere 

A tervezett beruházáshoz a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja 
értelmében környezetvédelmi engedély szükséges, mivel a tervezett beruházás szerepel az említett 
rendelet 3. számú mellékletében 

[120. pont – Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása 
(műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen, 

a) 3 ha-tól, 

b) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), 
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha-tól]. 

Az említett rendelet 3. § (1) bekezdése szerint amennyiben a környezethasználó olyan tevékenység 
megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében 
szerepel, köteles előzetes vizsgálatot kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásait értékelő előzetes vizsgálati eljárás menetét, 
az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
szabályozza. 

A fentieknek megfelelően a jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények szerint készült. 

 

1.6. Eljárási díj 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontja alapján az előzetes vizsgálat hatósági 
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eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 250 000,- Ft. A szolgáltatási díj befizetését igazoló 
bizonylatot az 1.sz. függelékben csatoljuk. 

 

2. Alapadatok 

 

2.1. A környezethasználó alapadatai 

A kérelmező megnevezése: Erdőtelek Község Önkormányzata 

Címe: 3358 Erdőtelek, Fő út 105. 

Polgármester: Forgács Jánosné Tóth Erzsébet 

Telefon: 06-36-496-001 (központ), 06-36-496-479 (polgármester) 

Fax: 06-36-496-001 

E-mail: erdotelek@agria.hu 

Web: www.erdotelek.hu 

Adószám: 15729253210 

Cégjegyzékszám 00 15 729253 

Creditreform Crefo-szám 9310278397 

Jogviszony: kérelmező, engedélyes 

 

2.2. Az előzetes vizsgálatot végző cég 

Neve: Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. 

Székhelye: 1111 Budapest, Bartók B. út 30. félemelet 1. 

Elérhetőség: tel.: 061-279-00-13, 0620-369-31-21; fax: 061-279-00-14 

honlap: www.pondus.hu; e-mail: info@pondus.hu 

Ügyvezető: Dr. Bata Gábor 

Adószám: 14712096-2-43 

Cégjegyzékszám: 01 09 933027 

Creditreform Crefo-szám: 9316771586 

Tervezők, szakértők: 

Dr. Bata Gábor – Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 13-10593 

Bajor Zoltán – Élővilág-védelmi szakértő OKTF-SZ-014/2016. 

Dr. Bera József – Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 13-16322 

A jelen előzetes dokumentációt jegyzők az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállításához 
szükséges szakértői és tervezői jogosultságokkal rendelkeznek (2.sz. függelék). 

Erdőtelek Község Önkormányzata által a generáltervező INCORSO Kft. (1033 Budapest, 
Meggyfa utca 27.) részére kiadott meghatalmazást a 3.sz. függelékben csatoljuk. 
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2.3. Az érintett ingatlan 

Erdőtelek Község Önkormányzata az ipari területet a település belterületéről délre elhelyezkedő, 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlanon tervezi kialakítani. 

Az érintett ingatlan adatai: 

Erdőtelek, külterület, 0336/8 hrsz-ú ingatlan 

Cím: 3358 Erdőtelek, 0336/8 hrsz 

Művelési ág: szántó 

Területe: 18 ha 1.590 m2 

Terület tulajdonosa: Erdőtelek Község Önkormányzata (tulajdoni hányad: 1/1) 

Területtulajdonos címe: 3358 Erdőtelek, Fő út 105. 

Vezetékjog: 5.718 m2 és 791 m2 nagyságú területre; jogosult: ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 

Szolgalmi jog: gázvezeték szolgalmi jog az ingatlan területéből 3.617 m2-re; 
jogosult: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) 

Bejegyzett védettség: Natura 2000 terület 

Az érintett ingatlan elhelyezkedését az 1.sz. mellékletben csatolt áttekintő topográfiai térkép 
mutatja. A terület légi felvételét a 2.sz. mellékletben csatoltuk. 

Az érintett ingatlan tulajdoni lapját és kataszteri térképét a 4.sz. függelékben csatoljuk. 

 

2.4. A telepítés és a működés idővonzata 

 

2.4.1. A telepítés ütemezése, megkezdésének várható időpontja 

A beruházást az engedélyezési eljárások lefolytatását követően tervezik megkezdeni. Az ipari 
terület kialakítása a tervek szerint több ütemben fog történni. A területet a későbbiekben összesen 
négy részre kívánják felosztani. Első lépésben tervezik megvalósítani a közmű-csatlakozási 
pontokat és a belső feltáró főbb utakat, valamint ezzel párhuzamosan az ipari terület ÉK-i térrészén 
– az ipari terület kezdő elemeként – egy új csarnoképület készül a hozzá tartozó kiszolgáló és 
adminisztratív épületrészekkel, portával. 

A telepítés tervezett kezdési időpontja: 2018. II. félév. 

 

2.4.2. A működés várható időtartama 

A tervezett beruházás (az ipari terület) működésének várható időtartama Erdőtelek község 
területfejlesztési terveinek hosszú távú alakulásától függően több évtized. 

A tervezett műtárgyak és a beépítendő anyagok vonatkozásában a harminc éves élettartam jó 
biztonsággal becsülhető. 

 

2.4.3. A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan 18 ha 1.590 m2 nagyságú területén az ipari terület 
létesítésének alapfeltételeit (a szabályozási terv módosítását, a közmű-csatlakozási lehetőségek 
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megteremtését, a megközelítési lehetőség kialakítását és a főbb feltáró utak létesítését) egy 
ütemben tervezik megvalósítani. 

Az ipari terület ÉK-i térrészén az új csarnoképület kialakítását az ipari terület létesítésével 
párhuzamosan tervezik megvalósítani. 

Az ipari terület további terület-részére az önkormányzat kis- és középvállalkozások betelepülését 
várja, amelyek tevékenysége az ipari termelés, a nagykereskedelem, a logisztika és a 
szolgáltatások körébe tartozhat. Mivel a jövőbeni funkciók helye és mérete a betelepülő 
vállalkozások igényeinek, illetve a hatóságok előírásainak megfelelően változhat, a 
kapacitáskihasználás időben jelenleg nem határozható meg. 

 

3. A vizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

 

3.1. A tevékenység helye és területigénye 

Erdőtelek Község Önkormányzata az ipari területet a település belterületéről délre elhelyezkedő, 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlanon tervezi kialakítani. 

Az ipari terület az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan teljes területét (18 ha 1.590 m2) érinti. 

 

3.2. Elhelyezkedés, megközelíthetőség 

Erdőtelek község Heves megyében, a Hevesi járásában fekszik. 

A legközelebbi város Heves (14 km). Tenk község belterülete Erdőtelek belterületének D-i 
szegélyétől kb. 2 km-re kezdődik. A két községet a 3208 j. burkolt felszínű út köti össze. 

Az M3-as autópálya Erdőtelektől É-ra halad, a község külterületén kívül, a lakott terület határától 
mintegy 3 km távolságban. Az M3-as autópálya legkönnyebben a káli lehajtónál érhető el. Az 
autópályáról lehajtva a 33-as főúton D-felé kell haladni, majd arról Dormándnál a 31-es főútra kell 
rátérni. Tenk községet átszeli a 31-es számú főközlekedési út. Erdőtelek a 31-es főútról É-felé 
leágazó 3208 j. burkolt felszínű úton érhető el, amelyet Tenk belterületén belül Erdőtelki útnak 
neveznek. 

A tervezett ipari terület a 3208. számú közlekedési út K-i oldalán fekszik. 

 

3.3. A korábbi és a jelenlegi területhasználat 

Erdőtelek a korábbi évszázadokban jellemzően mezőgazdasági község volt, és a mezőgazdaság a 
mai napig meghatározza a település profilját. A külterületen jó minőségű szántók, gyümölcsösök 
adtak és adnak helyet a mezőgazdasági növénytermesztésnek, míg az állattenyésztéssel 
foglalkozók a külterületeken végezték és végzik a tevékenységüket. 

A tervezett beruházás helyszínének korábbi területhasználatát a történelmi térképek 
felhasználásával végeztük (a térképek forrása: http://mapire.eu). 

Az első katonai felmérés (1763-1787), a második katonai felmérés (1806-1869) és a harmadik 
katonai felmérés (1869-1887) szerint a területen – a felmérések időpontjában – mezőgazdasági 
tevékenység folyt (3.sz. melléklet 1-3. ábrák). Ezt erősíti meg Erdőtelek 1885. évi kataszteri 
térképe is (3.sz. melléklet 4. ábra). A mezőgazdasági jelleg az 1941. évi felmérésen (3.sz. 
melléklet 5. ábra) és a FÖMI által az 1970-es, 1980-as évek felmérésén alapuló topográfiai 
térképén is (1.sz. melléklet) is megfigyelhető. 
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A Google Earth által tárolt korábbi légifelvételek szerint az ingatlanon a nagytáblás 
mezőgazdasági művelés 2008–2013. között folyamatos volt (4.sz. melléklet). 

Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlan jelenleg (2018. február) is szántó művelési ágba tartozik. A 
2017. júniusában készített légifelvétel szerint (2.sz. melléklet) az ingatlanon nagytáblás művelés 
zajlik. 

A 2017. év végén végzett helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a tárgyi ingatlan nagy 
részét megtárcsázták, egy kb. 60 méter széles füves lucerna csík kivételével. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlan területén mind a korábbi 
évszázadokban, mind az utóbbi évtizedekben, illetve napjainkban is mezőgazdasági művelés a 
jellemző. Egyéb területhasználat a tárgyi ingatlanon sem korábban, sem jelenleg nem mutatható ki. 

A területen jelenleg épület, építmény nem található. 

 

3.4. Jelenlegi területhasználat a tárgyi ingatlan környezetében 

Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlan ÉNy-i oldalán az Erdőtelek 0336/10 hrsz-ú, illetve az attól É-ra 
elhelyezkedő 0340/1 hrsz-ú és ingatlanokon az SBS Kft. (székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-
tanya, 340/1 hrsz.) végez ipari tevékenységet. A tervezett ipari terület É-i oldalán, az Erdőtelek 
0336/14 hrsz-ú ingatlanon jelenleg mezőgazdasági művelés jellemző. Az SBS Kft. telephely ÉK-i 
oldalán, az Erdőtelek 0340/2 hrsz-ú ingatlanon állattenyésztő telep található, ahol tejelő 
szarvasmarhákat tartanak. Az állattenyésztő telepet az Erdőtelek 2000 Agrár Kft. (cím: 3358 
Erdőtelek, Kalász-tanya u., 0340/2. hrsz) üzemelteti. 

A tervezett ipari terület ÉK-i és K-i oldalán szántók, a D-i oldalán (Erdőtelek, 0336/7 hrsz) 
telepített gyümölcsös, majd attól D-re szántók fekszenek. 

A tervezett ipari terület Ny-i oldalán húzódik az Erdőtelket és Tenket összekötő 3208 j. burkolt 
felszínű út. 

Az út Ny-i oldalán – a tervezett ipari terület környezetében – a déli oldalon jelenleg 
mezőgazdasági területek, a középső szakaszon erdőterület, majd az É-i oldalon ismét 
mezőgazdasági területek húzódnak. 

Az önkormányzat hosszabb távú tervei között szerepel, hogy a jelen előzetes vizsgálat tárgyát 
képező Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlanon létesítendő ipari területen túlmenően az ipari-
gazdasági területeket kibővíti. A jövőbeni bővítés a 3208 számú burkolt felszínű út Ny-i oldalán 
fekvő ingatlanokra (ipari gazdasági területek kialakításával) terjed ki. Bár az érintett ingatlanok 
jelenleg mezőgazdasági és erdőterületekként funkcionálnak, a gazdasági övezeti területbe történő 
átsorolásuk folyamatban van. 

 

3.5. Az épített környezet szabályozása 

Erdőtelek község kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő testületének 30/2004. (X.21.) Önkormányzati 
rendeletét a Képviselő testület a 8/2017. (VI.14.) számú rendelettel módosította. A módosítás 
érintette a község belterületétől délre elhelyezkedő iparterületeket és környezetüket. A vonatkozó 
településrendezési tervlapokat az 5.sz. mellékletben csatoljuk. 

A Képviselő testület 8/2017. (VI.14.) számú rendelete értelmében az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú 
ingatlan a Gip2 (ipari gazdasági terület) építési övezetbe tartozik. 

Az érintett övezetekre (Gip1 és Gip2) vonatkozó szabályozás összefoglalását az 1. táblázatban 
mutatjuk be. 
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Építési övezet jele Gip1 Gip2 

Használat szerint ipari gazdasági terület ipari gazdasági terület 

Beépítési mód szabadon álló szabadon álló 

Szintterület sűrűség 1,5 1,5 

Min. telekméret (m2) 2000 2000 

Max. beépítés (%) 30 50 

Max. építmény magasság (m) 12,0 12,0 

Min. zöldfelület (%) 25 40 

1. táblázat Az érintett övezetekre vonatkozó szabályozás összefoglalása 

 

3.6. A tervezett ipari területre vonatkozó hatósági határozatok 

A tervezett ipari terület vonatkozásában – információink szerint – hatósági határozatok még nem 
kerületek kiadásra. 

 

3.7. A tervezett ipari terület bemutatása 

 

3.7.1. Az ipari terület felosztása, logisztikai kialakítása 

Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlanon kialakításra kerülő ipari területet összesen négy részre 
kívánják később felosztani. Az ipari terület tervezett elrendezését a 6.sz. mellékletben csatolt 
helyszínrajz mutatja. 

A területre tervezett úthálózat oly módon kerül megtervezésre (útszélesség, fordulási ívek és 
teherbírás – forgalmi terhelési osztályok – figyelembe vételével), hogy a várható legnagyobb 
tehergépjármű – akár nyerges vontató – kiszolgálására is alkalmas legyen. 

Az ipari terület főbejárata az ingatlan D-i sarkánál kerül kialakításra. Az Erdőtelek – Tenk között 
húzódó 3208. országos közútról K-i irányba leágazó új behajtóval biztosítható, hogy a meglévő és 
a tervezett új behajtó között meglegyen – a közúti előírásoknak megfelelően – az előírt 500 m. 
Innen a terület déli határa mentén indul a feltáró út, amely a telek közepénél a község felé fordulva 
– a terület hossztengelye mentén – két részre osztja az ipari területet. Az így megosztott ingatlan 
keleti fele középen egy további feltáróúttal kerül a későbbiekben megosztásra. 

Az egyes telekrészek megközelítését biztosító behajtók tervezett helye a 6.sz. mellékletben csatolt 
helyszínrajzon feltüntetésre kerültek. Ezek pontos pozíciója a területre betelepülő új beruházók 
igényei szerint változhatnak. 

 

3.7.2. Az ipari terület közlekedési feltételeinek tervezett módosítása 

Az ipari terület kialakítása érdekében Erdőtelek Község Önkormányzata a közlekedési kapcsolatok 
javítását, módosítását tervezi. A tervezett lépéseket az „Erdőtelek község településrendezési 
tervének módosítása – jóváhagyott anyag (2017. június)” című dokumentáció alapján adjuk meg. 

Jelenleg az országos közút mellett a tervezési területen nincs járda kiépítve. A gyalogos forgalom 
az útpadkán történik. A tervek szerint az országos közút mellett a belterülettől az ipari terület ÉNy-
i útcsatlakozásig kétoldali járda lett betervezve csatlakozással a feltáró utak járdáihoz. Az ipari 
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területen belül a feltáró utak mellett 1,5–1,5 m-es járdák lettek betervezve a gyalogos forgalom 
részére. 

Jelenleg a tervezési területen a kerékpáros közlekedés részére nincs kerékpárút kiépítve, a 
közlekedés a közúton folyik. Az Erdőtelek és Tenk közötti, mintegy 4,3 km-es kerékpárút a 3208. 
országos közút mentén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a 
közeljövőben megvalósul. 

A közúton a VOLÁN menetrend szerinti járatokat üzemeltet. Az autóbusz járatokkal a környező 
településekkel a kapcsolat biztosított. A Kál-Kápolnai vasútállomás kapcsolata is megoldott a 
helyközi járatokkal. A tervezési területen jelenleg nincs kijelölt autóbusz megállóhely, ezért az 
ÉNy-i útcsatlakozásnál az országos közút mellett autóbusz öbölben autóbusz megállóhely 
kiépítését tervezik. 

A tervezett ipari területen és környezetében jelenleg egy 8 férőhelyes parkoló hely van kiépítve az 
SBS Kft. telephelyének főbejárata előtt, továbbá mintegy 80 férőhelyes szórtkő burkolatú parkoló 
terület az összekötő út szemközti oldalán. A tágabb környezetben jelenleg is meglévő (működő) 
üzemek a saját telken belül oldják meg a parkolást. Az ipari terület kialakítása kapcsán a közút 
mellett nem lett betervezve kijelölt parkolóhely. Az egyes telephelyek a parkolást a jövőben a saját 
telken belül oldják meg a vonatkozó előírások és a felmerülő igények alapján. 

 

3.7.3. Az ipari terület közműellátása 

Elektromos hálózat kiépítése, átalakítása 

A tervezett ipari területen jelenleg észak-nyugat - dél-keleti irányban húzódó 20 kV távkábel 
telken belüli szakasza áthelyezésre kerül. Az új nyomvonal az északi telekhatár mentén egészen a 
területet átszelő feltáró út keleti oldaláig kerül elvezetésre, majd az úttal párhuzamosan halad 
tovább dél felé, és végül a déli telekhatár mentén köt vissza az eredeti nyomvonalra. A vezeték 
nyomvonalát az 5.sz. mellékletben csatolt településszerkezeti tervlapok, a tervezett nyomvonalat a 
6.sz. mellékletben csatolt helyszínrajz mutatja. 

A terület kiszolgálását a telken belül egy 1 MW teljesítményű – konténer épületként telepített – 
transzformátor állomás tervezett biztosítani (elhelyezkedését a 7.sz. mellékletben csatolt beépítési 
vázlatterv mutatja). A transzformátor állomás az áthelyezett 20 kV-os felszíni légkábelről kapja a 
betáplálást, majd földkábelen keresztül kerül elosztásra az ingatlanon belül. Az ipari területen a 
későbbiekben kialakítandó telephelyek külön-külön mérőórával fognak rendelkezni, amelyek saját 
területrészükön belül kerülnek majd elhelyezésre. 

 

Gázellátás biztosítása 

Erdőtelek községben kiépült a gázvezeték hálózat, mely a gázellátást teljes mértékben biztosítja. A 
gázvezeték nyomvonala a tervezett ipari területet keresztülszeli (ld. az 5.sz. mellékletben csatolt 
településszerkezeti tervlapon), így a gázellátás biztosítható a telken belüli megfelelő 
vezetékhálózat kiépítésével. Az ipari területen egy 200 m3/h névleges térfogatáramú 
gáznyomásszabályozó kialakítását tervezik, 4 darab mérővel a később betelepítésre kerülő négy 
önálló telephely kiszolgálására. Az új nyomásszabályozó a terület közepén kerül elhelyezésre 
(elhelyezkedését ld. a 7.sz. melléklet helyszínrajzán). 

A közműhálózatra csatlakozó gáz gerincvezeték a terület utcafronti telekhatárának közepén arra 
merőlegesen köt be a tervezett új gázfogadóba (amennyiben a gázt az utcafrontról kötik be). A 
gázfogadó kialakítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül megtervezésre a belső 
közforgalom számára átadásra kerülő magánútról közvetlenül megközelíthető, burkolt területen az 
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előírt védőtávolságok betartásával. A gázfogadó/nyomásszabályozó szekrény kerítéssel lesz 
lehatárolva, az előírt figyelmeztető táblákkal. 

 

Vízellátás 

Az ipari terület ivóvíz ellátása Erdőtelek község vízhálózatára csatlakozva kerül megoldásra. A 
terület utcafronti hosszoldalának közepénél kerül kialakításra egy vasbeton vízóraakna, majd innen 
kerül elosztásra a vízhálózat a négy telephely között. A terület betelepítésével párhuzamosan mind 
a négy telephelyhez külön mérőakna készül saját mérővel. A zöldfelület karbantartására használt 
kerticsap vízhálózatához minden telephelyen külön mért leágazás lesz kiépítve. 

 

Csatornahálózat 

Az ipari terület keletkező szennyvizét vagy a 2015. évben kiépült erdőtelki szennyvízgyűjtő 
csatornahálózatra, vagy a tenki szennyvízgyűjtőre vezetik. Ennek biztosítására a terület 
hossztengelyében végig futó feltáró út alatt kiépítésre kerülő gerincvezeték készül, amelyre az 
egyes telephelyek külön-külön csatlakoznak majd. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

A településen nincs jelenleg kiépített csapadékcsatorna hálózat. A községben keletkező 
csapadékvizet jelenleg szikkasztással vezetik el. A tervezett ipari területen a nagyobb összefüggő 
belső úthálózat és térburkolat vízelvezetése olaj- és iszapfogó beépítésével kerül kialakításra. A 
tetőfelületekről összegyűjtött vízmennyiség gyűjtésére földalatti tartályok (víztározó) építése 
javasolt, amelyben összegyűlt csapadékvizet a zöldfelületek locsolására lehet felhasználni. 

 

3.7.4. Az ipari területre történő betelepülés 

A terület Erdőtelek község felé eső telekhatárához igazodva az ipari terület kezdő elemeként egy 
új csarnoképület és a hozzá tartozó kiszolgáló, valamint adminisztratív épületrészek, illetve porta 
kialakítását tervezik. 

Az ipari területre az önkormányzat kis- és középvállalkozások betelepülését várja, amelyek 
tevékenysége az ipari termelés, a nagykereskedelem, a logisztika és a szolgáltatások körébe 
tartozhat. Jelenleg az Önkormányzat és a potenciálisan betelepülő vállalkozások közötti 
egyeztetések folyamatban vannak, így az ipari területre történő betelepülés időtartama és 
helyigénye nem adható meg. 

 

3.8. Az ipari területen első lépésben kiépítendő építmények bemutatása 

 

3.8.1. Tervezett épület beépítési paraméterei 

Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlanon kialakításra kerülő ipari terület első elemeként kialakítandó 
építmények elhelyezkedését a 7.sz. mellékletben csatolt beépítési vázlatterv mutatja. 

A tervezett beépítési paraméterek: 

– tervezett beépítés: 4 748 m2, 

– tervezett burkolt felület: 6 527 m2, 
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– tervezett kavicsolt terület: 2 757 m2, 

– tervezett zöldterület: 167 558 m2. 

 

3.8.2. Telepítés, a fő funkcionális egységek 

A tervezett új csarnoképület az országos közútra merőleges hossztengellyel kerül elhelyezésre az 
ipari terület északi telekhatárával párhuzamosan. A tervezett épület három fő funkcionális 
egységre tagolódik: 

1) Kétszintes fejépület, melyben a földszinten öltöző, pihenő és étkező helyiségek kerülnek 
kialakításra, közvetlen kapcsolattal a csarnokhoz. Az emeleten iroda helyiségek, 
tárgyalók és kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. Ez az épületrész a telekrész utcafronti 
részére kerül, majd e mögött kerül kialakításra az üzemi csarnokrész. 

2) Két szint magas daruzott gyártó-, vagy raktárcsarnok. 

3) A csarnoképület északi hosszoldala mentén egy 15 m szélességben lefedett, 5 m 
szélességben nyitott fedett-nyitott tároló terület kerül kialakításra, ahol az anyagmozgatás 
elősegítésére a csarnok teljes hosszán végig futó bakdaru kerül telepítésre. 

Az épület a terület északi oldalán kerül elhelyezésre, amely lehetőséget ad arra, hogy déli irányban 
– amennyiben a későbbiekben igény van rá – a csarnok épületrész teljes hosszában bővíthető 
legyen. 

 

3.8.3. Logisztikai elrendezés, belső úthálózat 

A beépítéssel érintett területrészt a teljes ingatlan hossztengelyében futó feltáró útról lehet majd 
megközelíteni. A terület bejáratánál portaépület és mérlegház létesül, melynek két oldalán 
szétválasztva valósul majd meg a be-, illetve kimenő forgalom. 

A bevezető út az épületet és a rakodó felületet megkerülve éri el az ingatlan ÉNy-i sarkát, ahol egy 
kamionforduló vezeti rá a teherforgalmat a tároló terület melletti párhuzamos rakodó helyekre. Itt 
az áruk le-, illetve felpakolásának kiszolgálására a fedett-nyitott tároló terület fölött futó bakdaru 
ezt az útszakaszt is lefedi. 

A személygépkocsi forgalom a teherforgalom által használt úton közelíti meg a fejépület mellett 
elhelyezett személygépkocsi parkolókat. A tervezett 28 db parkolóból 1 db akadálymentes 
parkolóként kerül kialakításra. A szükséges kerékpártároló mennyiség a fejépület bejárata melletti 
burkolt területen kerül biztosításra. 

A csarnok ÉK-i végében merőleges ráfordulást biztosító süllyesztett rakodó állás is kialakításra 
kerül. Ez a rakodó teszi lehetővé a csarnokrész be-, illetve kimenő áruforgalmának közvetlen 
biztosítását az északi rakodó területtől függetlenül. A süllyesztéssel a kamion plató és a csarnok 
padlóvonala egy síkba kerül, és így targoncás rakodás is biztosítható. 

A csarnok déli hosszoldala mentén egy kavicsos út kerül kialakításra, amely tűzoltó felvonulási 
útként szolgál majd. Ezzel kerül biztosításra az épület körbejárhatósága. Amennyiben igény merül 
fel rá a későbbiekben, ugyanitt burkolt út is készülhet, amellyel a személygépkocsi parkoló 
közvetlenül elérhető lesz a teherforgalmi terület érintése nélkül. 

 

3.8.4. Épületszerkezeti kialakítás 

A tervezett csarnoképület egy acél tartószerkezetű, könnyűszerkezetes épület lesz, szendvicspanel 
falburkolattal. 
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Az épület szerkezeti felépítéséből adódóan a pillérek alatt – tartószerkezetileg méretezett – 
pontalapok készülnek fagykizáró alapgerendákkal, amennyiben a talajmechanikai adottságok 
indokolják kút, vagy cölöpalap alátámasztással. 

Az acél tartószerkezet előregyártott szerkezet lesz. A darabokban helyszínre szállított, gyári 
körülmények között felületkezelt szerkezetek a helyszínen kerülnek összeszerelésre. 

A homlokzati falszerkezet lábazati szintjében – kb. 90 cm magasságig – előregyártott vasbeton 
panel kerül elhelyezésre az épület kerülete mentén, maghőszigeteléssel. A lábazati panelről indul a 
fém fegyverzetű falpanel, amely az épület külső határoló burkát adja. A panelek hőszigetelő magja 
IPN, vagy ásványgyapot. 

A tervezett épület fedését teherhordó trapézlemezre fektetett hőszigetelés és lágy fedés (UV álló 
PVC szigetelés) adja. A hőszigeteléssel pontra lejtetett tető belső vízelvezetéssel készül. 

A homlokzati nyílászárók hőszigetelő üvegezésű (műanyag, vagy alumínium) szerkezetek. A 
csarnok teherforgalmának kiszolgálására szekcionált ipari kapuk készülnek. 

A belső falszerkezetek szerelt gipszkarton, a vizes helyiségekben impregnált gipszkarton falak, 
saját bordavázra szerelve. 

 

3.8.5. Tűzvédelem 

A szükséges oltóvíz biztosítására – amennyiben szükséges – nyílt tűzivíztározó kerül elhelyezésre 
a területen (tervezett elhelyezkedését ld. a 7.sz. melléklet helyszínrajzán), amelyben a szükséges 
oltóvíz mennyiség az előírásoknak megfelelően biztosításra kerül. Előzetes becslés szerint a 
szükséges oltóvíz tárolóban 215 m3 vizet kell biztosítani 3 db szűrőkosárral felszerelt 
szívócsonkkal. A szívócsonkok közötti minimális távolság az előírásoknak megfelelően 5,00 m-
lesz. A tározó megközelítésére kavicsos térburkolat készül. A tároló végleges mérete az 
engedélyezési terv során kerül kidolgozásra. 

 

3.9. Az ipari területen tervezett potenciális tevékenységek bemutatása 

 

3.9.1. A tervezett potenciális tevékenységek 

Mint említettük, az ipari területre az önkormányzat kis- és középvállalkozások betelepülését várja, 
amelyek tevékenysége az ipari termelés, a nagykereskedelem, a logisztika és a szolgáltatások 
körébe tartozhat. Jelenleg az Önkormányzat és a potenciálisan betelepülő vállalkozások közötti 
egyeztetések folyamatban vannak, így az ipari területen a jövőben végzendő tevékenységek csak 
előzetes becslésként adhatók meg, az alábbiak szerint: 

 logisztikai tevékenység, 

 raktározás, 

 tárolás, 

 könnyűipari tevékenység, 

 ipari tevékenység, 

 kis- és nagykereskedelem, 

 irodai funkciók. 
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3.9.2. Engedélyeztetési eljárások szükségességének vizsgálata 

Az új csarnoképületbe, illetve az ipari terület egyéb térszínére történő betelepülés esetén meg kell 
vizsgálni a tervezett tevékenység engedélyeztetési feltételrendszerét. 

– Ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges. 

– Ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges. 

– A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) szerint helyhez 
kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. 

– Amennyiben a környezethasználó a burkolt felületekről összegyűjtött, olaj- és 
hordalékfogó berendezésen előkezelt csapadékvíz szikkasztása mellett dönt, úgy fenn áll a 
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése 
szerinti tevékenység (szennyezőanyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése), 
amely az említett rendelet szerint engedélyköteles tevékenység. 

 

3.10. Felhasználandó segédanyagok 

A tervezett ipari terület infrastruktúrája kialakítása kapcsán segédanyagokat nem használnak fel. 

A tervezett ipari terület üzemeltetéséhez a téli időszakban a síkosság-mentesítéshez használnak fel 
környezetbarát segédanyagokat, figyelembe véve a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének előírásait, miszerint a síkosság-
mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében 
lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. 

Az ipari területen kiépítendő új csarnoképületben és egyéb térszínein a felhasználandó 
segédanyagok listája és mennyisége jelenleg még nem határozható meg pontosan. 

 

3.11. A tervezett tevékenység során alkalmazni kívánt technológia referenciái 

A tervezett ipari terület kialakítása kapcsán tervezett technológia nem tartalmaz speciális eljárást, 
ezen műveletek nemzetközi és hazai szinten is általánosan alkalmazott technológiák. 

 

3.12. A tervezett tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi létesítmények és 
intézkedések 

A tervezett ipari terület üzemeltetését Erdőtelek Község Önkormányzata, illetve az általa 
megbízott gazdasági társaság fogja végezni. 

Az ipari terület üzemeltetését a kidolgozásra kerülő üzemeltetési szabályzat szerint tervezik 
végezni. Az üzemeltetési szabályzatban az ipari terület infrastruktúrájának időszakos műszaki 
felülvizsgálatán és állapot-ellenőrzésén túlmenően kitérnek a környezetvédelmi intézkedésekre is. 
Ennek során az alábbi fő elemek vizsgálata tervezett: 

– a betelepülésre kerülő gazdasági társaságok engedélyeiben rögzített hatósági előírások 
teljesülésének ellenőrzése, 

– a betelepülésre kerülő gazdasági társaságok környezetvédelmi engedélyeiben előírt 
vizsgálatok, mérések (monitoring) és az adatszolgáltatás teljesítésének ellenőrzése, 
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– a hulladékgazdálkodási előírások teljesülésének ellenőrzése, 

– a szennyvízkibocsátásra vonatkozó hatósági és befogadó üzemeltetői előírások 
teljesülésének ellenőrzése, 

– a veszélyes anyag tárolásra és kezelésre vonatkozó hatósági előírások teljesülésének 
ellenőrzése, 

– a betelepülésre kerülő gazdasági társaságok számára a hatóságok által előírt 
környezetvédelmi berendezések, építmények, műtárgyak létesítésének és előírás szerinti 
üzemeltetésének ellenőrzése, 

– a helyi építési szabályzatban előírt zöldövezeti mutatók teljesülésének ellenőrzése. 

Az ipari terület működtetéséhez az Önkormányzat környezetvédelmi megbízott alkalmazását, 
illetve bevonását tervezi. 

 

3.13. Felkészülés veszélyhelyzetekre 

Az ipari terület üzemeltetése, illetve az ipari területre betelepülő vállalkozások működése során 
előfordulhatnak üzemzavarok, haváriák, amelyek során szennyező anyag juthat a környezetbe. 
Ezen szennyező anyagok környezeti elemekbe (talajba, felszíni és felszín alatti vízbe, levegőbe) 
történő jutását meg kell akadályozni. 

Az ipari területen, illetve a kialakításra kerülő telephelyeken esetlegesen végzendő kárelhárítási 
tevékenységeket a kárelhárítási tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárítási terveknek ki kell 
térnie a kárelhárítási tevékenység technológiáira, a szennyezés lokalizációjának a lehetőségeire, a 
szennyezés felfogása során alkalmazandó kárelhárítási eszközök és anyagok listájára és 
mennyiségére egyaránt. 

Üzemi kárelhárítási terv készítésére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység 
végzője köteles. A fenti rendelet mellékletében megadottakon kívül kárelhárítási tervet az a 
gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely az általa alkalmazott környezetet veszélyeztető 
technológia alapján ezt indokolttá teszi. 

Erdőtelek Község Önkormányzata kiemelt figyelmet tervez fordítani arra, hogy az ipari területre 
betelepülő gazdasági társaságok által a jogszabályi előírás szerinti technológiák, illetve a tervezett 
technológia indokoltsága esetén a kárelhárítási tervek összeállításra kerüljenek, és a gazdasági 
társaságok felkészültek legyenek a kárelhárítás elvégzésére. 

Az ipari területen bekövetkező esetleges vészhelyzetek esetén elvégzendő szükséges 
intézkedéseket – az adott gazdasági társaság megbízottjával közösen – az üzemeltető 
Önkormányzat által megbízott, illetve bevont környezetvédelmi megbízottnak kell koordinálnia. 
Az ipari terület üzemeltetésében résztvevő dolgozókat és szükség esetén az ipari területre 
betelepülő gazdasági társaságok kijelölt alkalmazottait a környezetvédelmi megbízott évente 
legalább egy alkalommal oktatás keretében fogja felkészíteni. Az oktatáson ismertetik a lehetséges 
vészhelyzeteket, a kárelhárítási segédeszközök tárolási helyét, a kárelhárítás menetét. Ennek 
megfelelően az ipari területre vonatkozóan vészhelyzeti eljárás kidolgozása tervezett. 

Az ipari terület tervezett vészhelyzeti eljárási utasítását összhangba kell hozni és folyamatosan 
aktualizálni kell az ipari területre betelepülő vállalkozások üzemi kárelhárítási terveivel, illetve 
vészhelyzeti eljárási utasításaival. 
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4. A környezeti elemek igénybevétele 

 

4.1. Védelmi korlátozások 

 

4.1.1. Érzékenységi besorolás, környezetérzékenység 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2/1. sz. mellékletét 
képező, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolását rögzítő 
térképsorozat szerint a tervezési terület és közvetlen környezete az érzékeny kategóriába tartozik. 

A tervezett ipari terület kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területet nem érint. 

 

4.1.2. Vízbázisok védelme 

Erdőtelek település belterületének D-i oldalán és külterületének egy részén felszíni 
vízbázisvédelmi terület került kijelölésre az Erdőtelek Vízmű üzemeltetése következtében. 

A vízbázis kódja: 9089-10 

A vízbázis üzemeltetője: Kőrösladányi Barátság Mg. Szövetkezet (2011.02.10. adat) 

A vízbázis státusza: üzemelő 

A vízbázis sérülékenysége: sérülékeny 

A védőterületi határozat száma: 16381-2/96. 

A tervezett ipari terület nem érinti a vízbázisvédelmi területet (1. ábra). 

 

 
1. ábra Erdőtelek térségében kijelölt felszíni vízbázisvédelmi terület (forrás: okir.hu) 
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4.1.3. NATURA 2000 besorolás 

A tervezett ipari terület kialakításával érintett ingatlan (Erdőtelek, külterület, 0336/8 hrsz) szerepel 
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. mellékletében [3. A Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság területén található különleges madárvédelmi területek, 3.3. Hevesi-sík 
(HUBN10004), 3.3.7. Erdőtelek, 0336/8 hrsz]. 

A tervezett ipari terület kialakításával érintett ingatlan a Hevesi-sík (HUBN10004) nevű 
különleges madárvédelmi terület (KMT) Natura 2000-es területen fekszik (2. ábra). 

 

2. ábra Natura 2000 besorolású területek (lila 
sraffozással kiemelve) Erdőtelek és Tenk térségében 

forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi 
Információs Rendszer Közönségszolgálati Modulja 

(geo.kvvm.hu/tir) 

3. ábra Erdőtelek és Tenk térségében kijelölt Nemzeti 
Ökológiai Hálózat elemei 

(lila színnel a puffer övezet jelölve) 
forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi 

Információs Rendszer Közönségszolgálati Modulja 
(geo.kvvm.hu/tir) 

 

4.1.4. A vizsgált terület érzékenységi besorolása a 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 
alapján 

Erdőtelek község szerepel az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében, mint kiemelten fontos 
érzékeny természeti területtel (ÉTT) érintett település (3.1.1. Hevesi sík). 

 

4.1.5. Kulturális örökség és régészeti emlékek védelme 

Erdőtelek község településszerkezeti tervének módosítása érdekében az önkormányzat 
megbízásából régészeti hatásvizsgálat készült. 

A régészeti hatásvizsgálat rendelkezésünkre álló részletdokumentációját („Dankó, Gy. 2017. 
június: Erdőtelek község településrendezési tervének módosítása, jóváhagyott anyag” c. 
dokumentációból változtatás nélkül átvéve) az 5.sz. függelékben csatoljuk. 
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A régészeti hatásvizsgálat alapján kijelölt, a tárgyi területtől É-re elhelyezkedő régészeti 
védelemmel ellátott területet az 5.sz. mellékletben csatolt településszerkezeti tervlapok mutatják. 

A régészeti hatásvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett ipari terület 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

 

4.1.6. A termőtalaj védelme 

Az ipari területnek helyet adó Erdőtelek, külterület, 0336/8 hrsz-ú ingatlan művelési ága jelenleg 
szántó. 

Mivel a hatályos jogszabályok alapján a termőföld minősítésű ingatlan művelésből való 
kivonásához talajvédelmi terv készítése szükséges, így az Önkormányzat az ingatlan nyilvántartás 
szerint termőföldként nyilvántartott ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez 
megrendelte a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásainak megfelelő talajvédelmi tervet. A 
Talajterv Kft. (6503 Baja, Táltos u. 13.) által 2017. szeptemberben összeállított „Humuszos 
termőtalaj mentését megalapozó talajvédelmi terv az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan végleges 
más célú hasznosításának engedélyezéséhez” című dokumentációt a 6.sz. függelékben csatoljuk. 

Az Erdőtelek Község Önkormányzata által elindított, a tárgyi mezőgazdasági terület végleges más 
célú hasznosítására vonatkozó engedélyeztetési eljárás a jelen előzetes vizsgálat lezárásakor még 
folyamatban volt. 

 

4.2. Levegőtisztaság védelem 

A fejezet célja az iparterület-fejlesztéshez kapcsolódó környezethasználatok és tevékenységek 
levegőtisztaság-védelmi ismertetése, az érintett ingatlan és környezetének bemutatása a jelenlegi 
levegőterheltség alapján, valamint a várható levegőterhelés jellemzőivel összefüggésben a 
kialakuló levegőkörnyezeti állapot vizsgálata. 

 

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk: 

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

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről 

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

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 
kibocsátási határértékeiről 

 

A figyelembe vett települési rendeletek: 

Erdőtelek Község Önkormányzatának 30/2004. (X. 21.) rendelete Erdőtelek Község kül- és 
belterületének Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról. 
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Tenk Község Önkormányzatának 1/2003. (I. 28.) sz. rendelete Tenk Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 

 

4.2.1. A vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

Az iparterület-fejlesztés az Erdőtelek, 0336/8 hrsz. alatti ingatlant érinti, aminek építési övezeti 
besorolása korábban „Má” általános mezőgazdasági terület, a Képviselő testület 8/2017. (VI.14.) 
számú rendelete hatályba lépésével a Gip2 (ipari gazdasági terület) építési övezetbe tartozik. 
Jelenleg a hasznosítása a korábbi funkciónak megfelelően szántó. 

A 0336/8 hrsz. alatti ingatlan Erdőtelek és Tenk települések között, Erdőtelek külterületén 
helyezkedik el. A beépítésre kijelölt terület közvetlenül a 3208 j. ök. úton közelíthető meg északi 
és déli irányokból, feltárására útcsatlakozás létesül a déli sarokrészen. A későbbiekben az 
útcsatlakozástól ipartelepi feltáró út épül az egyes telephelyek bejáratáig. 

A fejlesztési területet nyugati és dél-nyugati oldalon a 3208 j. ök. út határolja, az összekötőút 
túloldalán a korábban „Má” övezetbe sorolt általános mezőgazdasági, a Képviselő testület 8/2017. 
(VI.14.) számú rendelete hatályba lépésével a Gip2 (ipari gazdasági terület) sorolt terület található. 
A jelenlegi hasznosítása szántó. A déli és dél-keleti oldalon, valamint keleti és észak-keleti oldalon 
mezőgazdasági területek húzódnak. Észak-nyugati irányban a 0336/10 hrsz. alatt az SBS Kft. 
Erdőtelek, Fő út Kalász tanya 340/1 hrsz. és 0336/10 hrsz. alatti telephelye működik „Gip1” jelű 
gazdasági-ipari övezetben. Északi telekoldal mellett a 0336/12 hrsz. és 0336/14 hrsz. alatti 
ingatlanok nincsenek beépítve. Észak-nyugati irányban az összekötőút túloldalán, illetve az SBS 
Kft. üzemépületével szemben mezőgazdasági üzemi terület található. A fejlesztési terület 
elhelyezkedését és a beépítésre kijelölt ingatlan környezetét a 4. ábra szemlélteti. 

 

 
4. ábra A fejlesztési terület elhelyezkedése és a vizsgált környezet (forrástérkép: Google Earth) 
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Lakóterület a fejlesztési terület környezetében kettő irányban helyezkedik el: 

− északra Erdőtelek lakóházai 750 m-re és 1000 m-re, ami „Lf” falusias lakóterület, 
Fő út 10. szám, valamint Béke utca 23. szám és 24. szám alatti lakóházak; 

− délre Tenk lakóházai 450 m-re, ami „Lf” falusias lakóterület, 
Erdőtelki út 54. szám és Erdőtelki út 65. szám alatti földszintes lakóház. 

A vizsgált terület és környezetének légszennyezettségi zónába sorolása a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelölésérőlszóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján: 

4./ Az ország többi területe 

Zónacsoportok: 

 

Szennyezőanyag 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

 

Benzol 

Talaj-közeli 
ózon 

PM10 
Arzén

PM10 
Kadmium

PM10 

Nikkel 
PM10 
Ólom 

PM10ben
z(a)-pirén

Zónacsoport F F F E F O-I F F F F D 

 

Az alap levegőterheltséget az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataira támaszkodva, a 
K-puszta és a Farkasfa mérőállomásokon a külterületekre megadott átlagos levegőterheltség 
értékekkel jellemezzük. A tervezett létesítmény szempontjából meghatározó légszennyező 
anyagok vonatkozásában az alap levegőterheltséget az 5. ábra szemlélteti. 

 

 
5. ábra Alap levegőterheltség átlagos értékei a vizsgált területen (forrás: OLM) 

 

Az átlagos levegőterheltség alapján látható, hogy a nagyobb településektől és az autópályáktól 
távolabb elhelyezkedő kistelepülések környezetében kedvező a levegőkörnyezeti helyzet. Ez a 
kedvező állapot érvényesül a vizsgált területen Erdőtelek és Tenk települések környezetében is, 
mivel olyan légszennyező forrás nincs a vizsgált környezetben, ami az alapállapotra jellemző 
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kedvező helyzetet befolyásolná. Összességében megállapítható, hogy légszennyező források 
hiányában az ország hasonló külterületeire jellemző háttérterhelés érvényesül a vizsgált 
környezetben.  

 

4.2.2. Levegőtisztaság-védelmi követelmények 

Az iparterület-fejlesztéssel a jelenlegi elképzelés szerint nem létesül a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján meghatározott és engedélyköteles diffúz forrás. Az 
építés idején a kezdeti munkafázisokban alakulhat ki diffúz forrás a munkaterületeken, így 
esetleges diffúz kibocsátás ezekről a szabad felületekről származhat rövid ideig. 

Az iparterületen a későbbiekben megvalósuló üzemépületek (gyártóüzem, raktár, logisztika, 
kereskedelem, iroda) gépészeti rendszereihez tartoznak olyan kibocsátó források, melyek létesítése 
és működtetése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedélyköteles tevékenység. Az 
épületekben a fűtési berendezésekhez csatlakozó helyhez kötött légszennyező pontforrások 
létesülnek, melyek egyben a várható kibocsátásokat is meghatározzák. A technológiákhoz tartozó 
berendezések és a kapcsolódó pontforrások vonatkozásában jelenleg semmilyen adat nem áll 
rendelkezésünkre, azonban ezek létesítése az egyes épületekkel összefüggésben külön engedélyhez 
kötött. 

A levegőterheltség vonatkozásában előírt határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és 
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A főbb légszennyezőanyagok határértékeit a 2. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat 
Határérték [g/m3] 

Éves 24 órás Órás 

Szálló por (PM10) III. 40 50 — 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000 

Nitrogén-dioxid II. 40 85 100 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

2. táblázat Levegőterheltségi szint határértékek a főbb légszennyező anyagokra 

 

A tüzelőberendezésekre vonatkozó emissziós határértékeket a 140 kWth és az annál nagyobb, de 
50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet tartalmazza. Az iparterületen II. kategóriájú tüzelőberendezések telepítésére kerülhet sor. 
Az előzetes vizsgálattal érintett fejlesztési terület olyan épületek elhelyezésére ad lehetőséget, 
melyekben gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő fűtési berendezések telepítése tervezett, 
ezért a kibocsátási határértékeknél mi is ezt vettük alapul, és mellőztük az egyéb tüzelőanyagok 
jelenlétét. 

A gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett II. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási 
határértékei a 3. táblázatban láthatók. 
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Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 

Szilárd anyag 5 mg/Nm3 

Szén-monoxid 100 mg/Nm3 

Nitrogén-oxidok 250 mg/Nm3 

Kén-dioxid 35 mg/Nm3 

3. táblázat Technológiai kibocsátási határértékek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján  

 

4.2.3. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

Az iparterületen telephelyi épületek kialakítására kerül sor, melyek logisztikai- és raktárépületek, 
különböző termelési tevékenységek telephelyi- és üzemépületei, irodaépületek és egyéb kiszolgáló 
épületek. A beruházói igények még nem ismertek, így a telephelyi technológiákról sincs tényleges, 
illetve végleges információ. Mivel az iparterület jellege különböző alapterületű csarnoképületek 
elhelyezését teszi lehetővé, az iparterületre több eltérő profillal rendelkező vállalkozás is 
betelepülhet. Így a logisztikai és raktározási, vagy a csomagolási tevékenységek mellett 
összeszerelőüzem, illetve egyéb termék-előállítással foglalkozó üzem is megvalósulhat a területen. 
Amennyiben a tevékenységek ismertek lesznek, a telephely létesítéshez szükséges engedélyek 
megszerzése ‒ építési- és használatbavételi engedély, telepengedély, pontforrás működési 
engedély ‒ külön eljárás keretében lesz lehetséges. 

A jelenlegi vizsgálati fázisban a levegőterhelés becsléséhez a gazdasági- és termelő 
tevékenységeknek megfelelő ipari csarnoképületek telepítési és technológiai jellemzőit vettük 
figyelembe. A csarnoképületek várhatóan a kapcsolódó kiszolgáló és adminisztrációs 
épületrészekkel, valamint a parkolókkal együtt valósulnak meg. Egy gépjármű behajtó épül a 
fejlesztési terület déli sarkánál, amihez a terület déli oldalhatárával párhuzamos feltáró út 
csatlakozik. A feltáró út nyomvonala észak-nyugati irányba fordulva halad a terület tengelyében. 
A beépítést megelőzően, illetve a feltáró út építésével párhuzamos időszakban kerül sor a 
közművek, az elektromos hálózat, a gázellátó rendszer és a vezetékek, a gázfogadók, a vízvezeték- 
és szennyvízcsatorna hálózat, valamint a csapadékvíz elvezetés kialakítására. 

A feltáró út mentén, két oldalon, a jövőben realizálódó beruházói igények szerint nyernek 
elhelyezést a telephelyi- és logisztikai épületek, valamint az egyéb üzemek számára a 
csarnoképületek. A jelenlegi vizsgálati fázisban a lehetséges beépítés ismert, a tényleges 
épülettervezés azonban még nem kezdődött meg. Ezért a terület jellemzőivel és az ipari 
funkciónak megfelelő beépítéssel számolunk. Arányos területfelosztást, az üzemépületekhez 
kapcsolódó kibocsátásokat, az épületekhez tartozó forrásokat, valamint a szállítási tevékenységet 
és a parkolást vettük figyelembe. 

Az épületek meghatározó kibocsátó forrásai a fűtési berendezések. Mivel a későbbiekben születik 
döntés a fűtési rendszerek kialakításáról, az előzetes vizsgálatnál az épületek alapterülete alapján 
szükséges teljesítményigényt vettük figyelembe, így épületenként 2-2 db, egy nagyobb és egy 
kisebb teljesítményű berendezés, illetve helyhez kötött pontforrás építésével számoltunk. A 
kibocsátó források magassága h = 16 m. Az épületenként figyelembe vett fűtési berendezéseket a 
4. táblázatban foglaltuk össze. 
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Pontforrás Kapcsolódó berendezés Mennyiség Egységteljesítmény 
Összes 

teljesítmény 

P1 Kondenzációs gázkazán 1 db 573 kW 573 kW 

P2 Kondenzációs gázkazán 1 db 537 kW 537 kW 

Összesen 1110 kW 

4. táblázat Előzetesen figyelembe vett légszennyező források 

 

A gázkazánokra közzétett általános gyártói tájékoztatás alapján a legnagyobb CO emisszió ECO ≤ 
21 mg/m3, az NOx emisszió ENOx ≤ 68 mg/m3.A kazánokhoz csatlakozó füstgáz kivezetés DN400 
rozsdamentes acélkéményen keresztül történik. Az 1 m3 gáz elégetésekor ~12,5 m3 füstgáz 
keletkezik. A gázkazánokra a gyártók által megadott gázfogyasztás legnagyobb értéke QP1 = 56,2 
m3/h és QP2 = 35,2 m3/h. Füstgázhőmérséklet átlagosan Tfüst. = 55 °C. A füstgázmennyiség 
meghatározása az 5. táblázatban látható. 

 

REMEHA GAS 610/9 ECO gázkazán REMEHA GAS 310/7 ECO gázkazán 

Gázfogyasztás Füstgázmennyiség Gázfogyasztás Füstgázmennyiség 

56,2 m3/h 702,5 m3/h 35,2 m3/h 440,0 m3/h 

5. táblázat Füstgázmennyiség meghatározása 

 

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában a fejlesztési terület kiterjedésére, valamint épületenként a 
lehetséges dokkolóállások és parkolók számát figyelembe véve határoztuk meg a napi be- és 
kilépőforgalmat járműkategóriák szerint. Az előzetes vizsgálatnál a hasonló épületeknél nyert 
tapasztalatai adatokat is felhasználtuk. A kapcsolódó forgalom mértékét a 6. táblázatban 
összegezzük. 

 

Járműkategória Napi forgalom, ÁNF Nappali forgalom Éjszakai forgalom 

Személygépkocsi 120 j/nap 80 j/nap 40 j/nap 

Közepes thgk. 60 j/nap 50 j/nap 10 j/nap 

Nehéz thgk. 60 j/nap 50 j/nap 10 j/nap 

6. táblázat Fejlesztési területhez tartozó napi forgalom 

 

4.2.4. Építési tevékenység várható kibocsátásai és levegőterhelése 

Az iparterületen a csarnoképületek, az utak és a közművek építéséhez kapcsolódnak 
levegőterheléssel járó tevékenységek. Az építési tevékenység során a tereprendezés és az alapozás, 
valamint a szerkezetépítés idején lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó 
forrásoktól származó, környezeti levegőterheltségre számítani. Ezt követően diffúz forrás már nem 
alakul ki, illetve az épületeken belül, zárt térben folytatódik az egyéb építési munka, amihez nem 
tartozik jelentős légszennyezőanyag kibocsátás. 

A legnagyobb mértékű kibocsátás az építési munkafolyamatok első fázisaiban lesz, így ez 
határozza meg a környezethasználat mértékét is. Az alkalmazott munkagépektől származó 
levegőterhelést a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és 
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-
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KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján határozzuk meg. Az általánosan alkalmazott 
munkagépektől származó kibocsátást a teljesítményértékek alapján a 7. táblázat tartalmazza. 

 

Teljesítmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék 

B: 75  P  130 kW 5,0 g/kWh 1,3 g/kWh 9,2 g/kWh 0,7 g/kWh 

7. táblázat Munkagépektől származó levegőterhelés 

 
A légszennyezőanyag kibocsátást a névleges teljesítmények figyelembevételével az alábbiak 
szerint határozzuk meg: E (g/h) = P (kW) ꞏ L (g/kWh). A 24 órára vetített átlagos órai 
kibocsátásokat az átlagos napi üzemidők és az üzemanyag fogyasztás figyelembevételével a 8. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 

 Teljesítmény Fogyasztás CO NO2 CH PM 

Kanalas kotrógép 110 kW 13,4 kg/h 137,5 g/h 253,0 g/h 35,8 g/h 19,3 g/h 

Markológép 105 kW 13,4 kg/h 131,3 g/h 241,5 g/h 34,1 g/h 18,4 g/h 

Összesen 268,8 g/h 494,5 g/h 69,9 g/h 37,7 g/h 

8. táblázat Munkagépektől származó levegőterhelés 

 

A kotrógépekkel és a markológépekkel történő munkavégzésnél, valamint az anyagmozgatásnál a 
fajlagos szilárdanyag kibocsátás 0,1-0,5 g/t/h. A megmozgatott anyagmennyiség a munkagépek 
normatív kapacitása alapján határozható meg, átlagos üzemidő naponta 4-5 óra. Ennek 
megfelelően a munkavégzés során legfeljebb 42,25 t  0,5 g/t/h = 21,125 g/h, azaz 0,0213 kg/h 
szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. Rakodás idején a szilárdanyag kibocsátás mértéke 
10-20 g/t. A legnagyobb kibocsátási érték figyelembevételével az anyagmozgatásnál 42,25 t/h  20 
g/t = 845 g/h, azaz 0,845 kg/h szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. Az összes kibocsátás 
így 0,866 kg/h, azaz 240,6 mg/s. 

Az építéshez használt szállítójárművektől származó kibocsátásokat a napi járműszám és az abból 
levezetett elhaladások száma, valamint a fajlagos kibocsátási értékek alapján határoztuk meg. 
Figyelembe vett elhaladási sebesség v = 70 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is figyelembe 
véve n = 72 j/nap. A kibocsátásokat a 9. táblázatban összegeztük. 

 

Kibocsátó forrás CO NO2 PM 

Tehergépkocsi 0,014 mg/sm 0,007 mg/sm 0,0022 mg/sm 

9. táblázat Szállítójárművektől származó levegőterhelés 

 

A vizsgált építési tevékenységtől származó levegőterhelés hatását, illetve a környezetben okozott 
levegőterheltséget számítással határoztuk meg. A számítást és a vizsgálati eredmények ábrázolását 
az AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező rendszer alkalmazásával végeztük 
el. A számításnál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar szabványsorozatot alkalmaztuk. A terület 
jellemzői alapján a terjedés szempontjából figyelembe vett adatok a 10. táblázatban láthatók. 
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Szélsebesség: vsz = 2,75 m/s Hőmérséklet: tk = 11OC Domborzati viszonyok: síkság 

Légköri stabilitás: normális 
stabilitási érték, p = 0,282 

Felszín jellege: z0 = 0,1 
Sík, növényzettel borított 

Alap levegőterheltség 

CO NO2 PM10 

852,1g/m3 21,4g/m3 31,4g/m3 

10. táblázat Terjedésszámításnál figyelembe vett területi jellemzők 

 

Az építési tevékenységek legnagyobb hatásterületét a szálló por, azaz a PM10 koncentráció adja. A 
munkagépektől származó nitrogén-dioxid kibocsátás értéke 0,0001 mg/s, a szénmonoxid 
kibocsátás értéke 0,00007 mg/s, ami elhanyagolható mértékű levegőterheltséget okoz a 
munkaterületek környezetében. Ezért a vizsgálat keretében a porkoncentrációval érintett terület 
kiterjedését határoztuk meg a 240,6 mg/s kibocsátási érték alapján. A vizsgálatnál a felületi forrást 
a pontforrás olyan speciális eseteként tekintjük, ahol a füstfáklya a szennyező forrás mértékétől 
függő hígulási viszonyokkal rendelkezik. 

A „légszennyezettségi határérték 10%-nál nagyobb feltételre” és a „terhelhetőség 20%-nál 
nagyobb feltételre” nem határozható meg hatásterület. A becsléssel kimutatott értékek alapján a 
legnagyobb órás koncentrációérték c = 1,708 μg/m3, ami a munkaterületen és közvetlen 
környezetében, illetve a kibocsátás helyétől számított 22 m-re alakul ki. Hatásterület a „maximális 
érték 80%-ánál nagyobb feltételre” mutatható ki, ami 47 m. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület 
kiterjedését a 6. ábra szemlélteti. A várható levegőterheltség jellemző értékeket a 11. táblázatban 
foglaltuk össze. 

 

 
6. ábra Hatásterület kiterjedése az építési tevékenységek idején 

 

Jellemző Érték Távolság 

légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 5,000 μg/m3  

terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 3,714 μg/m3  

maximális érték 80 %-ánál nagyobb 1,366 μg/m3 47 m 

levegőterheltségi szint legnagyobb értéke 1,708 μg/m3 22 m 

11. táblázat Várható levegőterheltség jellemző értékei PM10 légszennyező anyagra 
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Az építés idején kialakuló hatásterületet a 7. ábra szemlélteti. 

 

 
7. ábra Építés idején kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

 

4.2.5. Megvalósulást követő kibocsátás és levegőterhelés 

Vállalkozások iparterületre történő betelepülését követően a telephelyi épületek használatával 
összefüggő levegőterhelést a fűtési berendezések határozzák meg. A várható levegőkörnyezeti 
hatást ezért az épületeknél tervezett kettő különböző teljesítményű berendezés, valamint a 
berendezésekhez kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrás (P1 és P2) vonatkozásában 
vizsgáltuk. Az előzetes vizsgálat során a kibocsátó forrásokat minden épület esetében P1 és P2 
jelzéssel azonosítottuk, ami a környezetben várhatóan kialakuló levegőterheltség és a 
levegőtisztaság-védelmi hatásterület értékelését segíti. A későbbi tervezésnél és a működési 
engedélyezésnél a kibocsátó források száma és azonosítása természetesen változhat. 

A légszennyező pontforrások működésétől származó környezeti levegőterheltség mértékét, 
valamint a területi érintettséget számítással határoztuk meg. A számításhoz és a vizsgálati 
eredmények ábrázolásához AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező rendszert 
használtunk. A számításoknál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar szabványsorozatot alkalmaztuk. A 
vizsgálatnál a terület jellemzői alapján figyelembe vett adatokat a 12. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Szélsebesség: vsz = 2,75 m/s Hőmérséklet: tk = 11 OC Domborzati viszonyok: síkság 

Légköri stabilitási együttható: 
S = 6 (normális), p = 0,282 

Felszíni érdesség: z0 = 0,1 m Sík, 
növényzettel borított 

Átlagos alap levegőterheltség: 
CO 852,1 g/m3, NO2 21,4g/m3 

12. táblázat Számításnál figyelembe vett adatok 
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A számítás eredményei a 13. és a 14. táblázatokban láthatók. 

 

P1 

Vizsgált jellemző Érték Távolság 

Nitrogén-dioxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 10,00 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,82 μg/m3 — 

c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 2,092 μg/m3 17 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 2,669 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 1,733 μg/m3 — 

Szén-monoxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,0 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,3 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 0,646μg/m3 17 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 0,824 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 0,535 μg/m3 — 

13. táblázat P1 jelű forrás működésével összefüggő levegőterheltség és területi érintettség 

 

P2 

Vizsgált jellemző Érték Távolság 

Nitrogén-dioxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 10,00 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,82 μg/m3 — 

c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 1,449 μg/m3 16 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 1,879 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 1,228 μg/m3 — 

Szén-monoxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,0 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,3 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 0,448μg/m3 16 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 0,580 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 0,379 μg/m3 — 

14. táblázat P2 jelű forrás működésével összefüggő levegőterheltség és területi érintettség 

 

Nitrogén-dioxid vonatkozásában a P1 jelű pontforráshoz tartozik a nagyobb hatásterület, amit a 8. 
ábra szemléltet. Szén-monoxid szennyezőanyag vonatkozásában szintén a P1 jelű pontforráshoz 
tartozik a nagyobb hatásterület, amit a 9. ábra szemléltet. Itt szintén a P1 jelű légszennyező 
pontforráshoz tartozik a nagyobb terület, azonban a P2 jelű pontforrás hatásterületéhez képest ez 
csak 1 m-el nagyobb. 
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8. ábra Hatásterület az NO2 légszennyező anyagra 

 

 
9. ábra Hatásterület a CO légszennyező anyagra 

 

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 14. pontja szerint a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, 
ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag 
terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magas légköri 
meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított 
várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb. 
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A 17 m-es legnagyobb hatásterületi kiterjedés, valamint az épületek iparterületen történő 
lehetséges elhelyezkedése alapján a fejlesztési területhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi 
hatásterület az oldalhatárok mentén jelölhető ki. A fejlesztési területtel szomszédos ingatlanokat a 
környezetben okozott levegőterheltség várhatóan már nem érinti. 

Amennyiben az iparterület kijelölés és tényleges építéshez történő előkészítést követően olyan 
üzemi létesítmény kerül a területre, amihez a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 
létesítési- és működési engedélyköteles kibocsátó forrás tartozik, akkor az ehhez szükséges 
engedélyt az építési engedélyezési eljárás, valamint pontforrás működési engedélyezési eljárás 
keretében kell beszerezni.  

 

4.2.6. Szállításból eredő levegőterheltség 

A szállítójárművektől származó légszennyező hatást AIRCALC 5 v5.1.1 típusú számítógépes 
szoftver alkalmazásával vizsgáltuk. A számításoknál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar 
szabványsorozatot alkalmaztuk. A forgalom és kibocsátási értékek a 15. táblázatban látható. 

 

Napi forgalom 
Mértékadó órai 
forgalom, MÓF 

Vonalas forrás emissziója 

NO2 CO PM10 

240 j/nap 14,6 j/óra 0,0141 mg/sm 0,0142 mg/sm 0,0031 mg/sm 

15. táblázat Szállítási forgalom és kibocsátási értékek 

 

A jellemző szélirányt a vizsgálat során tájékoztató jellegűnek tekintettük, és a légszennyező 
anyagok elszállítódását, illetve a levegőterheltség legnagyobb kiterjedését azzal a feltétellel 
határoztuk meg, hogy az átlagos szélsebesség valamennyi irányban bármikor kialakulhat. 

A fejlesztési területen a jövőben megvalósuló telephelyek működéséhez kapcsolódó szállítási 
tevékenységektől származó légszennyezőanyagok maximális koncentrációértékei alapján az 
igénybe vett utak környezetében, így a 3208 j. ök. út és a 31. sz. főút vonatkozásában 1 m-es sáv 
lesz érintett levegőterheltség szempontjából. A távolabbi utakon már több irányban is megoszlik a 
forgalom, ami a koncentráció értékek csökkenését jelenti az utak mentén. A koncentráció értékeket 
a 16. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Légszennyezőanyag 

Maximális 1 órás koncentráció 
értékek Határérték 

Terhelés a határérték 
%-ában 

Koncentráció Távolság 

Szén-monoxid 10,241 g/m3 1 m 10 000 g/m3 0,1 % 

Nitrogén-dioxid 2,322 g/m3 1 m 100 g/m3 2,3 % 

Szálló por PM10 2,236 g/m3 1 m 50 g/m3 4,5 % 

16. táblázat Szállítási forgalommal összefüggésben kialakuló levegőterheltség 

 

4.2.7. Levegőtisztaság-védelmi összefoglalás 

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett iparterület-fejlesztéssel, 
illetve az iparterületen telephelyi épületek megvalósításával és a telephelyi tevékenységekkel a 
várhatóan kialakuló levegőkörnyezeti hatás csak az iparterületet és közvetlen környezetét érinti. A 
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várhatóan kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület az épületek számára helyet adó ingatlant 
és a közvetlenül szomszédos területet érinti. 

Az épületekhez tartozó helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítése a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján engedélyköteles tevékenység. A létesítési engedélyt a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az építési engedélyezési eljárás keretében, a 
szakhatósági állásfoglalásának kiadásával együtt adja meg. Ehhez az építési engedélyezési terv 
környezetvédelmi fejezetében el kell készíteni a légszennyező források létesítésére irányuló 
részletes adatszolgáltatást. A megvalósítás után a kibocsátó források működtetése minden épület 
esetében engedélyköteles tevékenység, így levegőtisztaság-védelmi engedély alapján lehet az 
üzemeltetést megkezdeni, valamint a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni. 

Az iparterületen megvalósuló épületekhez tartozó szállítási és látogatói forgalom miatt olyan 
mértékű légszennyezettség nem alakul ki, ami kimutatható módon befolyásolná a levegőkörnyezeti 
helyzetet. Kijelenthető, hogy a kapcsolódó forgalom következtében kialakuló levegőterheltség 
nem haladja majd meg a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, mivel a kibocsátási értékek 
is elhanyagolható mértékűek lesznek. 

Az építési tevékenység során a tereprendezés és az alapozások elkészítése, valamint a 
szerkezetépítés idején lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól 
származó környezeti levegőterheltségre számítani. Ezt követően diffúz forrás már nem alakul ki, 
illetve az épületeken belül, zárt térben folytatódik az egyéb építési munka, amihez nem tartozik 
jelentős légszennyezőanyag kibocsátás. Az építés idején helyhez kötött légszennyező pontforrás 
nem létesül. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel, illetve az iparterület-fejlesztéssel 
összefüggésben nem kell jelentős környezeti hatásra számítani. Az iparterület funkció szerinti 
hasznosítása üzemi- és egyéb logisztikai épületek kialakításával, valamint a későbbi működtetés 
megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 
követelményeknek. Az iparterület-fejlesztésnek levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs 
akadálya. 

 

4.3. A földtani közegeket és a felszín alatti vizeket érő hatások 

 

4.3.1. A vizsgált terület és környezetének általános természetföldrajzi adottságai 

Az ipari területet a Hevesi-sík tájföldrajzi egység területén tervezik kialakítani. A terület orográfiai 
típusát tekintve kis relatív relieffel jellemezhető, hullámos, ármentes síkság. Az ipari területnek 
helyet adó ingatlan felszíne közel kiegyenlített, 105 mBf magasságú sík felszín. 

A terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam 1 950–1 980 óra, 
a nyári napfényes órák száma 740-770, a télieké 180 óra körüli. A hőmérséklet évi és vegetációs 
időszaki átlaga 10,0–10,2°C, illetve 17,0–17,2°C. Április 2-5. és október 16-20. között 195-200 
olyan nap várható, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 10°C-ot. A fagymentes időszak 
április 8-13. és október 22. között 190-195 nap hosszúságú. Az évi abszolút maximumok átlaga 
34,0°C, míg a minimumoké -16,5°C körüli. Az évi csapadék 530-560 mm; ebből 310–320 mm 
hullik a vegetációs időszakban. Átlagosan 32-35 hótakarós nap van évente, az átlagos maximális 
hó vastagság 16-18 cm. 

Leggyakrabban a Ny-i, K-i és ÉK-i szél fúj, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. 

(forrás: Magyarország kistájainak katasztere, Bp, 2010.). 
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4.3.2. Talajtani adottságok 

A Talajterv Kft. (6503 Baja, Táltos u. 13.) által 2017. szeptemberben összeállított „Humuszos 
termőtalaj mentését megalapozó talajvédelmi terv az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan végleges 
más célú hasznosításának engedélyezéséhez” című dokumentáció szerint (6.sz. függelék) a 
vizsgált ingatlanon homokon, homokos löszön kifejlődött humuszos homoktalaj található. A 
terület talajtani szempontból átmenetet képez a gyengébb homok textúrájú talaj és a löszön 
képződött vályog talaj között. 

A talajvédelmi terv megalapozása érdekében végzett vizsgálati eredmények alapján a talajvédelmi 
tervben megállapították, hogy a talaj mintázott rétege jellemzően gyengén lúgos kémhatású. A 
vízben oldható só tartalma minden minta esetében határérték alattinak bizonyult. A termőréteg 
közepes vastagságú, homokos vályog textúrájú. Az altalajban a szénsavas mész tartalma változó. 

 

4.3.3. Földtani és vízföldtani adottságok 

A vizsgált területen a fiatal képződmények feküjét alkotó pannóniai üledékösszlet vastagsága a 
2.000 m-t is meghaladja. Erre ugyancsak nagy vastagságban pleisztocén üledéksor települt, 
melynek legjellemzőbb tagjai az iszapos, csillámos „kék homok”, a löszszerű anyagok, valamint a 
folyóvízi és mocsári agyag. A felszín 90%-át különféle holocén anyagok, lösziszapok borítják. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet térképi adatbázisa (www.mfgi.hu) szerint a tervezési 
terület környezetében Erdőtelek DK-i részén a felszínközelben futóhomok települ, amely DK felé 
löszös homokba megy át. Tenk ÉNy-i részén (közvetlenül a belterület ÉNy-i határánál) folyóvízi 
aleuritot különítettek el, amelyet a község belterületén lösz vált fel (10. ábra). 

Az Erdőtelek és Tenk községeket összekötő kerékpárút kialakítása érdekében mélyített 
talajmechanikai fúrások az általános geológiai leírással igen jó párhuzamot mutatnak. Az 
Erdőtelek belterületének DK-i határánál mélyített 1.F fúrás a barna színű, kissé iszapos és 
humuszos homokréteg alatt 1,3 m mélységtől kezdve iszapos, agyagos homokréteget harántoltak, 
feltárva a futóhomok réteget. 

Az Erdőtelek és Tenk között elhelyezkedő ipari létesítmény ÉNy-i oldalán mélyített 2.F. fúrás az 
1,3 m vastagságú, homok anyagú bolygatott réteg alatt 0,5 m-es iszapréteget, majd az alatt meszes, 
iszapos homokréteget detektált. 

Az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan Ny-i oldalának középső részén mélyített 3.F fúrás a löszös 
homokréteget tárta fel. A 0,8 m vastagságú, humuszos, iszapos, homok anyagú talajszelvény alatt 
szürkéssárga színű, agyagos, iszapot homokréteg települ. 

Tenk ÉNy-i oldalán, belterületen mélyített 4.F fúrás a barna színű, humuszos, kissé agyagos, 
iszapos homok anyagú talajréteg alatt 0,7 m vastagságú, agyagos, homokos iszapréteget, majd 
talpig szürkéssárga, iszapos homokréteget tárt fel. 

A talajmechanikai fúrások alapadatait a 17. táblázatban foglaltuk össze, elhelyezkedésüket – a 
Canber EV által 2017. márciusban összeállított „Heves megyei kerékpárutak, Erdőtelek-Tenk 
kerékpárút létesítéséhez, Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló” című 
dokumentáció 1. rajzmellékletének változtatás nélküli átvételével – a 8.sz. mellékletben csatoljuk. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet térképi adatbázisa (www.mfgi.hu) szerint a tervezési 
területen a talajvíz 1-3 m felszín alatti mélységben várható (11. ábra). Egyedül Tenk ÉNy-i 
oldalán (a belterület határánál) várható kisebb mélységű megjelenése (1-2 m körül). 

A talajmechanikai fúrások időpontjában (2017. február) a 3,1-3,2 m talpmélységű furatokban a 
talajvíz nem jelent meg. 
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10. ábra 

A vizsgált terület tágabb környezetének földtani térképe 

(forrás: Magyarország felszíni földtana, 
1:100000, MBFSZ térképek) 

A tervezési terület elhelyezkedését az ábrán piros körrel 
jelöltük 

11. ábra 

A talajvíz maximális mélysége 

(forrás: Magyarország talajvíz térképe, 
1,2,4,8 m-es kategóriákkal bemutatva, MBFSZ térképek) 

A tervezési terület elhelyezkedését az ábrán piros körrel 
jelöltük 

 

A fúrás jele 1.F 2.F 3.F 4.F 

EOV X 745668 745924 746308 746661 

EOV Y 259946 259577 259009 258488 

mBf 107,87 106,47 105,78 105,72 

talpmélység 3,2 3,2 3,1 3,1 

nyugalmi vízszint – – – – 

létesítés időpontja 2017.02.08 2017.02.08 2017.02.08 2017.02.08 

17. táblázat A talajmechanikai fúrások alapadatai 

 

4.3.4. A talaj, a földtani közeg és a felszín alatti víz jelenlegi környezeti állapota 

A területen a korábbi területhasználatok (mezőgazdasági hasznosítás), valamint a jelenlegi 
területhasználat (nagytáblás szántó) alapján szennyező anyagok elhelyezése kizárható. 

Sem az Erdőtelek-Tenk között tervezett kerékpárút kialakítása érdekében végzett talajmechanikai 
és talajvédelmi vizsgálatok, sem az ipari terület kialakítása érdekében végzett talajvédelmi 
vizsgálatok nem jelezték szennyezőanyagok jelenlétét az ingatlanon. 

A helyszíni bejárás során a felszínen hulladékokat, szennyezőanyagokat nem észleltünk. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a talajszelvényben és a mélyebb földtani közegekben, 
illetve a talajvízben fém- és félfém, valamint szénhidrogén szennyezés nem valószínűsíthető. A 
talaj és a földtani szelvény karbonáttartalma jelentős. 
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A talajvíz – a térségi viszonyoknak megfelelően – kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos, 
várhatóan emelkedett szulfát és nitrát tartalommal. 

 

4.3.5. A kivitelezési munkálatok hatása a földtani közegek környezeti állapotára 

A Talajterv Kft. (6503 Baja, Táltos u. 13.) által 2017. szeptemberben összeállított „Humuszos 
termőtalaj mentését megalapozó talajvédelmi terv az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan végleges 
más célú hasznosításának engedélyezéséhez” című dokumentáció szerint (6.sz. függelék) a 
végleges más célú hasznosítással érintett Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan talajának 0-60 cm-es 
humuszos termőrétege talajvédelmi szempontból a kötelezően mentendő kategóriába tartozik. 

Az elméleti humuszvagyon a vizsgálattal érintett Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan mintavételi 
pontokkal jellemezhető területén: 

Területnagyság: 181.590 m2 

Humuszréteg átlagos mélysége: 0,60 m 

Humuszos talajanyag mennyisége: 108.954 m3. 

A vizsgálattal érintett területen található humuszos talajanyag mentéséről, tárolásáról és későbbi 
eredeti funkciójának megfelelő felhasználásáról a beruházó (a terület tulajdonosa) kell, hogy 
gondoskodjon. 

Termőréteg letermelés esetén a mentett humusz felhasználását – amennyiben lehetőség van rá – a 
vizsgálat alá vont területen, zöld felületek kialakítására, parkosításra érdemes felhasználni. A 
végleges, más célú hasznosítással érintett területen a mentett és helyben hasznosított humuszos 
réteg vastagsága az eredeti humuszvastagsággal együttesen nem haladhatja meg a 100 cm-t. 

Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a helyben nem hasznosítható mennyiség elszállítása is 
alternatíva lehet. Ha az elszállításra kerülő humusz más mezőgazdasági területen termőrétegként 
kerülne hasznosításra, úgy ezt megelőzően ennek a területnek a talajtani vizsgálatára is szükség 
van. 

A mentett humuszt csak gyengébb minőségű mezőgazdasági területeken lehet felhasználni, annak 
termőrétegének javítására. 

Amennyiben a mentett humuszból más területen is felhasználásra kerülne nem csak a beruházás 
helyén, úgy a beruházó a kiviteli tervek alapján talajvédelmi járulékot fizet az illetékes 
talajvédelmi hatóság felé. 

 

Az ipari terület közlekedési (behajtó, feltáró utak, stb.) és vagyonvédelmi (kerítések, kapuk, stb.) 
létesítményeinek földmunkája során a talajvíz megjelenésére nem kell számítani. 

Az ipari terület felszín alatti közműhálózatának kialakításához végzendő földmunka során nem 
zárható ki a talajvíz megjelenése. 

Az ipari területen első lépésként kialakítandó új csarnoképület földmunkái szintén érinthetik a 
talajvizet. 

 

Az ipari terület létesítményei (mind az új csarnoképület és az ahhoz kapcsolódó építmények, mind 
a későbbiekben kialakítandó építmények) kialakítása során a felhasználásra kerülő feltöltőanyagok 
környezetállapotát (szennyeződés-mentességét) minőségbizonyítvánnyal, vagy laboratóriumi 
vizsgálatokkal bizonylatolni szükséges. 
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A talajszelvény és annak feküképződményei (azaz a földtani közeg), valamint a talajvíz 
elszennyeződésének megakadályozása érdekében az ipari terület és létesítményei kialakítása során 
– a tervek szerint – csak környezeti szempontból ártalmatlan, inert (szennyeződés mentes) anyagok 
kerülnek beépítésre. A beépítésre kerülő anyagokból szennyezőanyag kioldódása sem engedhető 
meg! 

A tervezett ipari terület kiépítése során fokozott figyelmet kell fordítani a havária események 
elkerülésére. Az építési munkálatok környezetében a gépekből eredő haváriaszerű csöpögés, 
elfolyás hatására a felszíni talajréteg időszakosan elszennyeződhet, de környezetvédelmi szabályok 
betartásával ennek esélye minimális. A véletlenszerű események kapcsán kijutó szennyezőanyagot 
minél gyorsabban lokalizálni kell, majd az elszennyeződött talajtestet fel kell szedni, és megfelelő 
jogosultsággal rendelkező ártalmatlanító szervezetnek át kell adni. Az építkezés közben használt 
gépek és berendezések környezetvédelmi szempontokat is ki kell, hogy elégítsenek. Ezért különös 
gondossággal kell kiválasztani azokat, és üzemük során is rendszeres ellenőrzéssel kell az 
esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) megakadályozni. A hatás esetleges, 
időszakos, elviselhető. 

A létesítés során a talajvíz elszennyeződésének megakadályozására kiemelt gondot kell fordítani. 

A telepítési, szerelési munkálatok során többféle, különböző veszélyességi osztályba sorolható 
hulladék (építési törmelék, fa- és vashulladék, festék- és mázolóanyagok, stb.) keletkezik, melyek 
megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni fognak. A földtani közegeket közvetlenül, továbbá a 
felszíni- és felszín alatti vizeket közvetve veszélyeztető, veszélyes hulladéknak minősülő hulladék 
anyagokat a környezetvédelmi előírások szerint elszállításukig átmeneti tárolóban, 
megkülönböztetett, zárt konténerekben fogják tárolni. 

A talajszelvényre, a földtani közegre, a felszín alatti vízre és a felszíni vízre ható tényezőket a 
technológiai fegyelem betartása esetén semlegesnek minősítjük az építési fázisban. 

 

4.3.6. Földtani közeg és a talajvíz környezeti állapota az üzemszerű tevékenység során 

 

Az ipari terület vízhasználata 

Az ipari terület ivóvíz ellátása Erdőtelek község vízhálózatára csatlakozva kerül megoldásra. 

Az ipari terület üzemeltetéséhez kapcsolódóan technológiai vízhasználatot nem terveznek. 

Az ipari terület keletkező szennyvizét vagy a 2015. évben kiépült erdőtelki szennyvízgyűjtő 
csatornahálózatra, vagy a tenki szennyvízgyűjtőre vezetik. 

Az ipari terület üzemeltetése érdekében kialakításra kerülő építmények (amennyiben épülnek) 
tetőfelületeiről összegyűjtött, szennyeződés mentes csapadékvíz gyűjtésére földalatti tartályok 
(víztározó) építését tervezik. Az összegyűlt csapadékvizet a zöldfelületek locsolására lehet 
felhasználni. 

A tervezett ipari területen a nagyobb összefüggő belső úthálózat és térburkolat (amennyiben az 
ipari területhez parkolót létesítenek) csapadékvíz elvezetése olaj- és iszapfogó beépítésével kerül 
kialakításra. Az olajfogó méretezését úgy kell megoldani, hogy a kibocsátási határértékeknek 
megfeleljen. Az előkezelt csapadékvizet vagy közcsatornára bocsátják, vagy – megfelelő gyűjtést 
követően – öntözésre tervezik felhasználni. Az előkezelt csapadékvíz szikkasztása a felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerinti 
tevékenységnek (szennyezőanyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése) minősül, amely 
az említett rendelet szerint engedélyköteles tevékenység. 
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Az ipari területre települő vállalkozások vízhasználata 

A betelepülő vállalkozások ivóvíz ellátása az ipari terület vízhálózatára csatlakozva kerül 
megoldásra. 

Az ipari terület új csarnoképületébe települő vállalkozás szociális és technológiai vízfelhasználása 
jelenleg nem ismert. Amennyiben szükséges, technológiai szennyvíz előkezelő berendezés 
telepítését kell betervezni. A megfelelő mértékig (határértékig) előkezelt, tisztított technológiai 
szennyvíz befogadója az ipari terület szennyvíz hálózata, majd az erdőtelki, vagy a tenki 
szennyvízgyűjtő csatornahálózat. 

Az új csarnoképület tetőfelületeiről összegyűjtött, szennyeződés mentes csapadékvíz gyűjtésére 
földalatti tartályok (víztározó) építését tervezik. Az összegyűlt csapadékvizet a zöldfelületek 
locsolására lehet felhasználni. 

Az új csarnoképületéhez kapcsolódó nagyobb összefüggő belső úthálózat és térburkolat, valamint 
a kiépítésre kerülő parkoló csapadékvíz elvezetése olaj- és iszapfogó beépítésével kerül 
kialakításra. Az olajfogó méretezését úgy kell megoldani, hogy a kibocsátási határértékeknek 
megfeleljen. Az előkezelt csapadékvizet vagy az ipari terület csatornájára bocsátják, vagy – 
megfelelő gyűjtést követően – öntözésre tervezik felhasználni. Az előkezelt csapadékvíz 
szikkasztása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. (1) 
bekezdése szerinti tevékenységnek (szennyezőanyag földtani közegbe történő közvetlen 
bevezetése) minősül, amely az említett rendelet szerint engedélyköteles tevékenység. 

 

Az üzemeltetés során felhasználásra kerülő segédanyagok 

A tervezett ipari terület infrastruktúrája kialakítása kapcsán segédanyagokat nem használnak fel. 

Az üzemeltetés során a síkosság elleni védekezés esetén a köztisztaságról, a közterületek 
tisztántartásáról, a közterületek használatáról szóló Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 24/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése szerint terveznek eljárni, 
amely szerint: „A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak) kívül 
klorid tartalmú szert (pl. konyhasó) csak olyan mennyiségben lehet alkalmazni, hogy az ne 
károsítsa a szilárd burkolatot, valamint klorid tartalmú szert csak burkolatlan, vagy 
aszfaltburkolattal ellátott területen lehet alkalmazni, lebetonozott területen nem.” 

A tervezett ipari terület üzemeltetése során egyéb segédanyagokat nem terveznek felhasználni. 

Az ipari területre a jövőben betelepülő vállalkozások segédanyag-használata jelenleg nem ismert. 

 

Az ipari terület hulladékgazdálkodása 

Az ipari terület hulladékgazdálkodási rendszerét Erdőtelek község hulladékgazdálkodási 
rendszerébe integrálják. Az ipari terület tervezett zárt hulladékgyűjtési rendszere (ld. 4.6.2. 
fejezet) biztosítja, hogy a képződő kommunális, nem veszélyes és veszélyes hulladékok a terület 
talajaival kapcsolatba ne kerüljenek, azokra káros hatást ne fejthessenek ki. 

 

Összegzés 

Az ipari terület megvalósulása és üzemelése a talaj, a földtani közegek és a felszín alatti víz 
környezeti állapotát – a technológiai és a hulladékgazdálkodási utasítások betartása, valamint a 
csapadékvíz elvezető rendszerbe beépítendő vízminőségvédelmi berendezések (olajfogók) 
kiépülése, azok rendszeres ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása esetén – nem befolyásolja, 
arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki. 
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4.3.7. A földtani közeg és a felszín alatti víz várható állapotváltozása a felhagyás során 

Az ipari terület felhagyása és felszámolása esetén a bontás időszakában a szállítás során a 
veszélyes anyagok, a hulladékok tárolása, illetve a munkagépek üzemeltetése során kiömlő 
veszélyes anyag, hulladék – ha a térburkolaton kívülre kerül – veszélyeztetheti a talajt. További 
közvetlen veszélyt jelenthetnek a talajra a földmunkák során közművezetékek esetleges sérülése 
következtében kiömlő anyagok. A szennyezés terjedése során hatásviselőként azonosítható a 
felszín alatti víz. 

Amennyiben azonban a felhagyás során végzett munkálatokat előírás szerűen végzik, a 
környezetre gyakorlandó negatív hatással nem kell számolni. 

A felhagyást követően mindenképpen javasolt a környezeti állapot vizsgálata, kiemelten a talaj, a 
földtani közeg és a felszín alatti víz vonatkozásában. Esetleges további teendőkről a vizsgálati 
eredmények birtokában az illetékes hatóság bevonásával kell dönteni. 

 

4.3.8. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

Az építkezési munkák során havária eseményként jelentkezhet a munkagépek kenő- vagy 
üzemanyagainak meghibásodásból származó elfolyása. Az elfolyt kenő- vagy üzemanyagok által 
érintett talajt, felitató anyagot a fentiekhez hasonlóan elkülönített, zárt konténerbe kell gyűjteni és 
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell kezelni. 

Az üzemszerű tevékenység során jelentkező havária események a technológiai utasítások be nem 
tartásából, valamint a tevékenységekhez köthető közlekedési és szállítási tevékenységből 
bekövetkező meghibásodásból származhatnak. 

A havária események elhárítása során az ipari területre vonatkozóan összeállítandó vészhelyzeti 
eljárási utasítás, valamint a betelepülő gazdasági társaságok kárelhárítási terve, illetve vészhelyzeti 
eljárási utasítása alapján kell eljárni. 

 

4.3.9.  A tevékenység hatásterülete a földtani szelvény és a felszín alatti víz vonatkozásában 

Az elvégzett előzetes vizsgálat során a Beruházó által rendelkezésünkre bocsátott adatok és 
információk (műszaki tervek és leírások, stb.) alapján előzetesen becsültük a tervezett 
beruházás/tevékenység telepítése, megvalósítása, felhagyása, továbbá a haváriák következtében a 
földtani közeget és a felszín alatti vizeket érő hatásokat. 

A beruházás megvalósítása során a környezetvédelmi szempontból kifogástalan állapotú 
munkagépek és építési anyagok használatával nem várható a földtani közeget és a felszín alatti 
vizet jelentős mértékben szennyező hatás. 

Az ipari terület működése során – normál üzemmenet esetén, a technológiai fegyelem betartása 
mellett – nem várható a földtani közeget és a talajvizet terhelő káros hatás. Az ipari területen a 
tervezett tevékenységeket csarnokokban, burkolt felszíneken tervezik végezni. A burkolt felszínre 
került szennyezőanyagok könnyen észrevehetők és összegyűjthetők. Amennyiben a szennyező 
anyag a burkolatlan felszínre kerül a mélyebb szintekbe történő szivárgását a felszíni, felszínközeli 
természetes rétegek iszap-agyag tartalma természetes módon gátolja, így gyors beavatkozás 
(kárenyhítés, kármentesítés) esetén a mélyebb szintek elszennyeződésének lehetősége 
minimalizálható. A földtani szelvény magas karbonát tartalma természetes geokémiai gátként 
működik a fém- és félfém szennyezések nagy részével szemben, csökkentve a környezeti 
kockázatot. 
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A technológia folytatása közben keletkező veszélyes anyagok tárolása és kezelése során be kell 
tartani a vonatkozó előírásokat. A körültekintő tervezés és telepítés, a technológiai fegyelem 
betartása mellett az ipari területnek nincs káros hatása a felszín alatti környezetre. Ennek 
következtében a tényleges hatásterület földtani közeg és felszín alatti víz vonatkozásában a 
létesítés folyamán a földmunka határa, a normál üzemelés során vertikálisan az építmények 
alapsíkja, horizontálisan az építmények és a kiszolgáló utak felszíni vetülete. 

Mivel jelenleg nem adható meg pontosan az ipari területre a jövőben betelepülő vállalkozások 
infrastruktúra igénye és a tervezett üzemi technológiája, így a hatásterületet az ipari területet 
magába foglaló Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan teljes területével adjuk meg. 

A létesítmény felhagyása után, a környezetre veszélyt jelentő anyagok, technológiai elemek 
eltávolítása után nem várható környezetet szennyező hatás. 

 

4.4. Felszíni vízvédelem 

 

4.4.1. A tervezési terület és környezetének vízrajzi adottságai 

A tervezett ipari területet és közvetlen környezetét felszíni víztest nem érinti. 

A térség fő vízfolyását jelentő Hanyi-ér a tervezési területtől É-ÉK-re, mintegy 950-1000 m 
távolságban található. 

Az ingatlantól ÉK-re, annak határától 300 m-re, a Násfalusi-dűlő É-i szegélyén, valamint az 
ingatlan határától DK-re, mintegy 300 m-re, a Násfalusi-dűlő D-i szegélyén időszakos vízelvezető 
csatornák indulnak ki, amelyek a Kőkert-Kispusztai-dűlő D-i oldalán lévő csatlakozásukat 
követően Kőkerti-csatornaként folytatódnak. A csatorna befogadója a Hanyi-ér. 

A tervezett ipari terület a 2-9 Hevesi sík megnevezésű alegység területén helyezkedik el. 

 

4.4.2. A felszíni víz várható környezeti állapotváltozása a telepítés során 

A tervezett ipari terület kialakítása során felszíni vizet, illetve vizenyős területet nem érintenek, így 
a felszíni vizekre gyakorolt közvetlen hatás nem alakul ki. 

 

4.4.3. A felszíni víz várható környezeti állapotváltozása az üzemelés során 

Az ipari terület keletkező szennyvizét (amely a betelepülő vállalkozások szennyvizeit összesíti) 
vagy a 2015. évben kiépült erdőtelki szennyvízgyűjtő csatornahálózatra, vagy a tenki 
szennyvízgyűjtőre vezetik. 

A kialakításra kerülő építmények tetőfelületeiről összegyűjtött, szennyeződés mentes csapadékvíz 
gyűjtésére földalatti tartályok (víztározó) építését tervezik. Az összegyűlt csapadékvizet a 
zöldfelületek locsolására tervezik felhasználni. 

Az ipari területen a nagyobb összefüggő belső úthálózat, parkolók és térburkolat csapadékvíz 
elvezetése olaj- és iszapfogó beépítésével kerül kialakításra. Az előkezelt csapadékvizet vagy 
közcsatornára bocsátják, vagy – megfelelő gyűjtést követően – öntözésre tervezik felhasználni. 

A fentiek alapján az ipari területről sem szennyvíz, sem tiszta és előkezelt csapadékvíz nem kerül 
közvetlen bevezetésre élővízbe, így az ipari terület üzemelése során a felszíni vizekre gyakorolt 
közvetlen hatás nem alakul ki. 
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4.4.4. A felszíni víz várható környezeti állapotváltozása a felhagyás során 

A tevékenység felhagyása során megszűnik a szociális és a technológiai jellegű vízfelhasználás, 
valamint a szennyvíz kibocsátás is. Az ipari terület és építményei elbontását követően 
visszamaradó rekultivált területre hulló csapadékvíz a jelenlegi állapothoz hasonlóan a területen 
elszikkad. 

A szennyvízrendszer felszámolása esetén az (esetlegesen telepítésre kerülő) előkezelő 
berendezéseket, valamint a szennyezett csapadékvíz előkezelő berendezéseket veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 

Egyéb vonatkozásban a létesítmény felhagyása környezetvédelmi kockázatot nem rejt magában. 

 

4.4.5. A felszíni víz várható környezeti állapotváltozása havária következtében 

Mivel az ipari területen és a betelepülő vállalkozások telephelyein a tervezett tevékenységek 
betonozott térszíneken, illetve üzemcsarnokokban fognak zajlani, így havária esetén a 
kidolgozandó – a próbaüzemi tapasztalatokat is figyelembe vevő – vészhelyzeti eljárási utasítások, 
illetve üzemi kárelhárítási tervei szerint eljárva a szennyezés lokalizálható, a környezeti kár 
megszüntethető. 

Az ipari terület szennyvíz hálózatának műszaki állapot-ellenőrzését rendszeresen el kell végezni. 
A szennyvíz hálózat sérülése esetén a műszaki elhárítást azonnal el kell végezni. A sérülés 
elhárításáig a rendszerbe szennyvizet juttatni tilos. 

 

4.4.6. A vizsgálandó terület felszíni vízvédelmi lehatárolása 

Mivel az ipari terület a szennyvizeit nem közvetlenül befogadóba bocsátja, hanem elvezetésre 
kerül, így a felszíni víz környezeti állapotában negatív változás nem alakul ki, azaz a felszíni víz 
szempontjából hatásterület nem határolható le. 

 

4.5. Zaj-és rezgéskibocsátás  

A fejezetben bemutatjuk a fejlesztési területet és a beépítésre kijelölt ingatlan környezetét, 
meghatározzuk a zaj elleni védelem követelményeit, vizsgáljuk a tervezett környezethasználattal 
összefüggő zajszempontú hatásterületet és a területi érintettséget, valamint a zajterhelési 
határértékek teljesülését. 

 

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat és műszaki előírásokat alkalmaztuk: 

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

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

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

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól 
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MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány a környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 15036: 2002 magyar szabvány hangterjedés a szabadban 

 

4.5.1. Vizsgált terület zajszempontú bemutatása 

A zaj elleni védelem követelményeit a határértékek és az eljárási szabályok vonatkozásában az 
építési övezeti kategóriák alapján határoztuk meg. 

A figyelembe vett települési rendeletek: 

Erdőtelek Község Önkormányzatának 30/2004. (X. 21.) rendelete Erdőtelek Község kül- és 
belterületének Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról. 

Tenk Község Önkormányzatának 1/2003. (I. 28.) sz. rendelete Tenk Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 

A fejlesztéssel érintett övezeti besorolásait a korábbi fejezetekben ismertettük.  

Lakóterület, illetve zaj ellen védendő terület a fejlesztési terület környezetében kettő irányban 
helyezkedik el, melyek a következők: 

− északra Erdőtelek lakóházai 750 m-re és 1000 m-re, ami „Lf” falusias lakóterület, 
Legközelebbi épületek: Fő út 10. szám alatti földszintes lakóház, valamint Béke utca 23. 
szám és 24. szám alatti földszintes lakóházak; 

− délre Tenk lakóházai 450 m-re, ami „Lf” falusias lakóterület, 
Legközelebbi épületek: Erdőtelki út 54. szám alatti földszintes lakóház és Erdőtelki út 65. 
szám alatti földszintes lakóház. 

A fejlesztési terület környezetére a mezőgazdasági hasznosítás miatt jellemző a 
haszonnövényekkel fedett, valamint a kisebb növénysávokkal szeldelt terepfelszín. A nagy 
távolság és a növényzet miatt a fejlesztésre kijelölt terület irányából nincs közvetlen rálátás a 
lakóterületekre, illetve a lakóházakra. 

A 3208 j. ök. úton déli irányban közvetlen felhajtási lehetőség van a 31. sz. főútra, északi irányban 
haladva az M3 autópályára (Káli csomóponton keresztül). A fejlesztési területen folytatni kívánt 
tevékenységekhez tartozó szállítási forgalom így a 3208 j. ök. út – 31. sz. főút, valamint a 3208 j. 
ök. út – M3 autópálya útvonalat veheti igénybe. 

 

4.5.2. Vizsgált terület jelenlegi zajhelyzete 

Az iparterületi fejlesztés környezetében csak a szomszédos gazdasági övezetben, az SBS Kft. 
telephelyén és az út túloldalán a mezőgazdasági üzemben működik üzemi zajforrás. A 
zajforrásoktól származó zaj a fejlesztési területhez legközelebbi lakóterületeken ugyanakkor már 
nem észlelhető, illetve műszeres méréssel nem mutatható ki. Mivel a lakóterületeken más üzemi 
zajforrás hatása nem észlelhető, a jelenlegi zajhelyzetet az LA95 95%-os A-hangnyomásszintek 
alapján mutatjuk be. A vonatkoztatási időre érvényes LA95 mennyiség az MSZ 18150-1:1998 
magyar szabvány 4.1.5. szakaszában előírtak szerint került meghatározásra. A háttérterhelést 
helyszíni műszeres mérések alapján a 18. táblázatban foglaltuk össze. 

A fejlesztési területhez legközelebb elhelyezkedő lakóövezetekben más üzemi zajforrástól 
származó zaj szubjektív megfigyeléssel és méréssel nem mutatható ki, a KN tényezőt a 
határértékek megállapításánál nem kell alkalmazni. A 18. táblázatban bemutatott üzemi 
háttérterhelés mellett a lakóterületi közúthálózat és a 3208 j. ök. út forgalmától származó 
közlekedési zaj érvényesül a vizsgált területen. A közlekedéstől származó zajszinteket nem a 



Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz 

2018. február 42 Pondus Kft. 

háttérterhelésnél, hanem a telephelyi tevékenységekhez kapcsolódó szállításokkal összefüggő 
közlekedési zajterhelés értékelésénél vesszük figyelembe.  

 

Vizsgált terület 
Háttérterhelés, LA95 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

Tervezési terület keleti oldalán 32,5 dB 29,2 dB 

Tervezési terület déli és nyugati oldalán 34,5 dB 31,2 dB 

Erdőtelek, Fő út 10-12. szám környezetében 33,1 dB 29,5 dB 

Erdőtelek, Béke utca 23. és 24. szám környezetében 33,0 dB 30,0 dB 

Tenk, Erdőtelki út 54. és 65. szám környezetében 33,4 dB 30,2 dB 

18. táblázat Háttérterhelés a vizsgált területen 

 

Az összegződő szállítási forgalom a 3208 j. ök. utat érinti, melyen a távolabbi célterületek felé 
haladva a 31. sz. főúton és az M3 autópályán több irányban oszlik meg a forgalom. Mivel a 
kapcsolódó szállításokat tekintve a legnagyobb közlekedési zajterhelés a 3208 j. ök. és a 31. sz. 
főút mentén alakul ki, a vizsgálatba ezeket az útszakaszokat vontuk be. A 31. sz. főút esetében az 
alkalmazott eljárás megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt feltételnek is. A 3208 j. ök. 
út érintettségét a várható zajterhelés jobb megítélése céljából vizsgáltuk. 

Az érintett utak forgalmától származó jelenlegi zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 
2016. évre közzétett legutolsó forgalmi adatokra tekintettel határoztuk meg. A 3208 j. ök. út 
esetében az átlagos napi forgalom ÁNF = 1452 j/nap, ebből a nehézgépjármű forgalom NFNGJM 
=100 j/nap. A 31. sz. főút esetében az átlagos napi forgalom ÁNF = 5274 j/nap, ebből a 
nehézgépjármű forgalom NFNGJM = 554 j/nap. 

A napi forgalmat a 19. táblázatban foglaltunk össze. 

 

Útszakasz 
I. 

akusztikai 
járműkategória 

II. 
akusztikai 

járműkategória 

III. 
akusztikai 

járműkategória 

3208 j. ök. út (11+959) 854 j/nap 76 j/nap 59 j/nap 

31. sz. főút (119+810) 3405 j/nap 156 j/nap 407 j/nap 

19. táblázat Forgalmi adatok az érintett utak vonatkozásában 

 

A vizsgált útszakaszok jelenlegi forgalmától származó közlekedési zajterhelést az utak mentén 
kijelölt 7,5 m-es referenciapontra határoztuk meg a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtak 
szerint.A vizsgálati pont magassága 1,5 m, a vizsgálatba vont útszakaszok szélességét a helyszíni 
adottságok szerint rögzítettük. Akusztikai érdességi kategória a 3208 j. ök. út esetében D, a K = 
6,7. Akusztikai érdességi kategória a 31. sz. főút esetében B, a K = 2,9. 

Az elhaladási sebességet a KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő nappal 
TM = 16 óra, éjjel TM = 8 óra. A közúti forgalomból származó zajterhelés szempontjából 
kritikusnak tekintett területeken a közúti zaj terjedése akadálytalan. A zajforrás és a megítélési 
pont között jelentős növénysáv nincs, így a növénysávtól függő korrekciót nem vettük figyelembe. 
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Az utak és az észlelési pont között árnyékoló létesítmény nincs, így hangárnyékolástól függő 
korrekciót szintén nem vettünk figyelembe. Az akusztikai járműkategóriákhoz tartozó forgalmat a 
20. táblázatban foglaltuk össze. Az Leq(d,h) megítélési zajterhelést a 21. és a 22. táblázat 
tartalmazza. 

 

Járműkategória 
3208 j. ök. út 31. sz. főút 

Qnappal Qéjjel Qnappal Qéjjel 

I. 48,6 j/h 9,6 j/h 193,7 j/h 38,3 j/h 

II. 4,3 j/h 0,9 j/h 8,9 j/h 1,8 j/h 

III. 3,3j/h 0,7 j/h 22,9 j/h 5,1 j/h 

20. táblázat Napi forgalom megoszlása a vizsgált közút vonatkozásában 

 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

3208 j. ök. út 

I. 77,6 – 16,4 dB Kl = -0,5 dB 60,7 dB 

II. 79,7 – 26,0 dB Kl = -0,5 dB 53,2 dB 

III. 83,8 – 27,1 dB Kl = -0,5 dB 56,2 dB 

Eredő 62,6 dB 

31. sz. főút 

I. 74,9 – 10,4 dB Kl = -2,3 dB 62,2 dB 

II. 77,7 – 22,8 dB Kl = -2,3 dB 52,6 dB 

III. 81,7 – 18,7 dB Kl = -2,3 dB 60,7 dB 

Eredő 64,8 dB 

21. táblázat Közlekedési eredetű zajterhelés a vizsgált utak mentén nappal 

 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

3208 j. ök. út 

I. 77,6 – 23,5 dB Kl = -0,5 dB 53,6 dB 

II. 79,7 – 30,8 dB Kl = -0,5 dB 48,4 dB 

III. 83,8 – 31,9 dB Kl = -0,5 dB 51,4 dB 

Eredő 56,4 dB 

31. sz. főút 

I. 74,9 – 17,5 dB Kl = -2,3 dB 55,1 dB 

II. 77,7 – 29,8 dB Kl = -2,3 dB 45,6 dB 

III. 81,7 – 25,2 dB Kl = -2,3 dB 54,2 dB 

Eredő 57,9 dB 

22. táblázat Közlekedési eredetű zajterhelés a vizsgált utak mentén éjjel 

 

4.5.3. Zaj elleni védelem követelményei 

Mivel a fejlesztési terület környezetében nincs zaj ellen védendő épület, azt vizsgáltuk, hogy a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendeletben előírt határértékek a környezethasználattal érintett terület határaitól 
mekkora távolságokban teljesülnek, és ezen a távolságon belül találhatók-e zaj ellen védendő 
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épületek. A beruházási területhez legközelebbi zaj ellen védendő területek szélén vizsgálati pontot 
jelöltünk ki. 

Az üzemi zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
melléklete alapján, a 23. táblázatban összegezzük. 

 

Vizsgálati pont helye Zajvédelmi kategória 
Zajterhelési határérték, LTH 

nappal (6-22 h) éjjel (22-6) 

Erdőtelek, Fő út 10. Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Erdőtelek, Béke utca 23. és 24. Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Tenk, Erdőtelki út 54. Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Tenk, Erdőtelki út 65. Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

23. táblázat Üzemi zajterhelési határértékek 

 

Az ellenőrző számítás eredményét tervezési irányérték alkalmazásával értékeltük. A tervezési 
irányérték jelen esetben megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
mellékletben előírt zajterhelési határértékkel. A tervezési irányérték így 

     Lt = LTH     (1) 

Az (1) alapján 

Nappal Lt = 50 dB, Éjjel Lt = 40 dB. 

Üzemeltetés szempontjából a hatásterület kiterjedését a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján határoztuk meg, mivel a háttérterhelés minden esetben 10 dB-lel 
kisebb, mint a zajterhelési határérték. A hatásterületet a nagyobb kiterjedést adó éjszakai időszakra 
vizsgáltuk. 

Hatásterület követelményértékek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint: 

Mezőgazdaságiterületek irányába nappal 45 dB, éjjel 35 dB 

Szomszédos gazdasági terület irányába nappal 55 dB, éjjel 45 dB 

Lakóterületek irányába nappal 40 dB, éjjel 30 dB 

 

Mivel jelenleg még nem ismert fejlesztési területre betelepülő vállalkozások tevékenysége, 
valamint a termeléshez kapcsolódó munkarend, az előzetes vizsgálatot a nagyobb hatásterületet 
eredményező éjszakai munkavégzés lehetőségének figyelembevételével végeztük el. Az eljárás a 
fejlesztési területhez tartozó legnagyobb hatásterületet adja, így a feltételezett legrosszabb állapot 
alapján vizsgáljuk a zajszempontú hatásterületet. 

Az építési tevékenységre vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 2. melléklete alapján, a 24. táblázatban összegezzük. Az építési munka teljes 
időtartamát a meghatározó építési szakaszokra bontottuk. 

Az építőipari kivitelezés időtartamára a jelenlegi vizsgálati fázisban rendelkezésre álló adat, hogy 
az épületek külön-külön építési időszakban valósulnak meg, a gazdasági-ipari terület teljes 
beépülése több évet is igénybe vehet. Ezért az építésnél a tényleges építési fázisokra vonatkozóan 
az „1 hónap felett 1 évig” időszakot alkalmaztuk. 
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Zajtól védendő épület 
Zajvédelmi 
kategória 

Építési munka 
várható időtartama 

Határérték, LTH 

Erdőtelek, Fő út 10. Falusias lakóterület 

1 hónap felett 1 évig 60 dB 45 dB 
Erdőtelek, Béke utca 23. 24. Falusias lakóterület 

Tenk, Erdőtelki út 54. Falusias lakóterület 

Tenk, Erdőtelki út 65. Falusias lakóterület 

24. táblázat Építési tevékenységtől származó zajra előírt határértékek 

 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete tartalmazza. A határértékeket a 25. táblázatban 
foglaltuk össze. 

 

Vizsgált útszakaszok Nappal (6-22 óra) Éjjel (22-6 óra) 

3208 j. ök. út települési átkelési szakasz 60 dB 50 dB 

31. sz. főút települési átkelési szakasz 65 dB 55 dB 

25. táblázat Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei 

 

A védendő területeken a zajterhelési pontokat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében 
előírtak szerint jelöltük ki, miszerint a zajterhelési határértékeknek épületek azon védendő 
homlokzata előtt kell teljesülni, amelyen 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség 
nyílászárója van. 

 

4.5.4. Tervezett környezeti zajforrás 

Az iparterület létrehozásával értelemszerűen telephelyi épületek kialakítására kerül sor, a tényleges 
tervek azonban még nem állnak rendelkezésre. A jelenlegi vizsgálati fázisban a zajkibocsátás 
becsléséhez a gazdasági- és termelő tevékenységeknek megfelelő ipari csarnoképületek telepítési 
jellemzőit vettük figyelembe. A csarnoképületek várhatóan a kapcsolódó kiszolgáló és 
adminisztrációs épületrészekkel, valamint a parkolókkal együtt valósulnak meg. Egy gépjármű 
behajtó épül a fejlesztési terület déli sarkánál, amihez a terület déli oldalhatárával párhuzamos 
feltáró út csatlakozik. A feltáró út nyomvonala észak-nyugati irányba fordulva halad a terület 
tengelyében. A beépítést megelőzően, illetve a feltáró út építésével párhuzamos időszakban kerül 
sor a közművek, az elektromos hálózat, a gázellátó rendszer és a vezetékek, a gázfogadók, a 
vízvezeték- és szennyvízcsatorna hálózat, valamint a csapadékvíz elvezetés kialakítására. 

A feltáró út mentén, két oldalon, a jövőben realizálódó beruházói igények szerint nyernek 
elhelyezést a telephelyi- és logisztikai épületek, valamint az egyéb üzemek számára a 
csarnoképületek. A jelenlegi vizsgálati fázisban a lehetséges beépítés ugyan ismert, de a tényleges 
épülettervezés még nem kezdődött meg. Ezért a terület jellemzőivel és az ipari funkciónak 
megfelelő beépítéssel számolunk. Arányos területfelosztást, az üzemépületek technológiai 
zajkibocsátását, az épületek tetejére és a homlokzatok mellé kerülő gépészeti zajforrásokat, 
valamint a szállítási tevékenységet és a parkolást vettük figyelembe. 
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Az épületek a szokásos építéstechnológia szerint acél tartószerkezettel és szendvicspanel 
burkolattal, valamint a külső határoló falakban elhelyezett ásványgyapot maghőszigeteléssel 
valósulnak meg. A tető teherhordó trapézlemez fedés. A thermoplan üvegezésű ablakok műanyag 
vagy alumínium szerkezetek, a teherforgalom kiszolgálására szekcionált ipari kapuk készülnek. A 
szállítójárművek közvetlenül az épületek mellé tervezett rakodóhelyekre állnak be, ahol 
megtörténik a be- és kirakodás. 

 

Az épületek meghatározó zajforrásai: 

Technológiai zaj miatt az épülethomlokzatok és a tetők, a szállítójárművek, valamint a 
légtechnikai-, szellőző-, fűtő- és hűtő berendezések. A fejlesztési terület egészét tekintve a 26. 
táblázat szerinti zajforrásokkal számolhatunk, amit minden épület esetében azonosnak 
tekintettünk. 

 

Zajforrás Zajforrás helye Jellemző 

Technológia Épületen belül Lp = 76-78 dB 

Kazánház Épületben, zárt térben 
Lp = 58 dB; 

LWfal = 39 dB 

Épület külső határoló szerkezete Szabadban LWfal,tető = 59 dB 

Légkezelő (2 db) Tetőn, szabadban LW = 92 dB 

Kültéri hűtőgép (2 db) Tetőn, szabadban LW = 90 dB 

Elszívó ventilátor (2 db) Tetőn, szabadban LW = 72 dB 

Légkezelő (1 db) Épült mellett, szabadban LW = 92 dB 

Kültéri hűtőgép (1 db) Épület mellett, szabadban LW = 90 dB 

Szállítójárművek Épület melletti dokkolóállás LW = 86 dB 

26. táblázat Iparterület környezeti zajforrásai 

 

A vizsgálat során a légtechnikai- és a hűtőgépek vonatkozásában LD = 10 dB mértékű műszaki 
zajcsökkentéssel ‒ ez lehet hangtompító, zajárnyékoló burkolat vagy fal ‒ számolunk, amit az 
építési terveknél érvényesíteni kell minden épület, illetve környezeti zajforrás esetén. 

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában a napi be- és kilépőforgalmat akusztikai járműkategóriák 
szerint, a fejlesztési területen elhelyezhető épületekre együttesen határoztuk meg. Az előzetes 
vizsgálatnál a hasonló iparterületi beépítéseknél nyert tapasztalatai adatokat használtuk fel. A 
kapcsolódó forgalom mértékét a 27. táblázatban összegezzük. 

 

Akusztikai 
járműkategória 

Napi forgalom 
ÁNF 

Nappali forgalom Éjszakai forgalom 

I. ak. jk. 120 j/nap 80 j/nap 40 j/nap 

II. ak. jk. 60 j/nap 50 j/nap 10 j/nap 

III. ak. jk. 60 j/nap 50 j/nap 10 j/nap 

27. táblázat Fejlesztési területhez tartozó napi forgalom 
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4.5.5. Építési tevékenység zajkibocsátása 

A fejlesztési területen az építési munkálatok, így a betonozás és a falszerkezetek kialakítása, a 
nyílászárók beépítése és a burkolt felületek építése, valamint az egyéb szerkezetépítés és a 
szerelvényezés idején a telekhatárokkal szomszédos, illetve azokhoz legközelebbi területeken 
időszakosan az építési, illetve az építéshez tartozó szállítási-, és anyagmozgatási műveletekből 
származó zaj okoz zajterhelést. Az alkalmazott építőipari munkagépek és a kézi szerszámok 
működtetéséből, valamint a rakodástól eredő zaj lesz a meghatározó. Előzetesen a legnagyobb 
zajkibocsátással számolunk annak feltételezésével, hogy a 8 órás megítélési időben mindig lesz 
zajkibocsátás. Éjjel terv szerint nem lesz építési tevékenység. 

Az építőipari munkagépek zajkibocsátását az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes 
rendelet 1. melléklete alapján határoztuk meg, amit a 28. táblázatban foglaltunk össze. 

 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint-határérték 

Univerzális földmunkagép P = 105 kW LW = 104 dB 

Rakodógép P = 108 kW LW = 104 dB 

Építőipari teheremelő P > 15 kW LW = 93 dB 

Rakodógép P > 55 kW LW = 101 dB 

Kompresszor P > 55 kW LW = 98,5 dB 

Gyorsdaraboló — LW = 103 dB 

Döngölőgép P = 50 kW LW = 101 dB 

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103 dB 

28. táblázat Építőipari munkagépek zaj-jellemzői 

 

Jelen előzetes vizsgálat keretében azt vizsgáltuk, hogy a várható építési zaj miatt milyen 
feltételekhez kell kötni a fejlesztési terület beépítéséhez szükséges tevékenységeket, azok 
megkezdését és folytatását a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendelet 12. §-ban előírtakra tekintettel. Ezért alkalmaztuk azt a megoldást, hogy a 
legzajosabb munkagépek folyamatos, 8 órás működtetését feltételezve határoztuk meg a nappali 
TM = 8 óra megítélési időre vonatkozó megítélési zajterhelést az építési helyszínekhez legközelebb 
elhelyezkedő zaj ellen védendő területen. A Tm = 8 órás működési idő a megítélési időt tekintve a 
legnagyobb zajterhelést adja, vagyis a működési időt a megítélési időn belül nem csökkentettük. 
Emellett a legrosszabb állapot meghatározásához a legzajosabb munkagépeket vettük figyelembe. 
Az építőipari kivitelezéstől származó zajkibocsátás szempontjából a munkavégzés helyét az 
iparterületen kialakuló építési munkaterületek figyelembevételével határoztuk meg. 

A számításokat az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján végeztük el. A számításokhoz a 
NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes szoftvert alkalmaztuk. A számítási eredményeket a 
határértékekkel és az értékeléssel a 29. táblázatban foglaltuk össze.  

Az építési tevékenység idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 
zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 
működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben előírt LTH = 60 dB határértéket. 
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Zaj ellen védendő 
terület, épület 

Számított 
zajterhelés, Lt 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Erdőtelek, Fő út 10. 31,1 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

Erdőtelek, Béke utca 23. 30,5 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

Tenk, Erdőtelki út 54. 38,2 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

Tenk, Erdőtelki út 65. 37,5 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

29. táblázat Várható építési zajterhelés és értékelése a határértékek alapján 

 

Az építkezés ideje alatt előzetes becslés szerint naponta n = 20 db 3,5-7 t-ás, és n = 12-16 db 35-40 
t-ás szállítójármű (például betont szállító mixerkocsi) érkezésével, naponta összesen 2 x 20 = 40 és 
2 x 16 = 32 járműelhaladással számolunk az építési területek megközelítését biztosító utakon. Ez a 
teljes építési időtartamban egy-egy rövidebb munkafázisra vonatkozik. A vizsgálati pont 
magasságát 1,5 m-nek vettük, távolságát az út mentén 7,5 m-es referencia távolságban jelöltük 
ki.A vizsgált útszakaszok mentén az építéshez tartozó szállítás miatt kialakuló zajterhelést a 
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtak szerint határoztuk meg. Az átlagos napi forgalom a 
30. táblázatban, az Leq(d,h) megítélési zajterhelés a 31. táblázatban látható. 

 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

II. 40 j/nap Qnappal = 2,5 j/nap 

III. 32 j/nap Qnappal = 2,0 j/nap 

30. táblázat Átlagos napi forgalom az építés idején 

 

Akusztikai járműkategória Kt,korrigált KD Leq (7,5) 

II. 85,2 dB -30,8 dB 54,4 dB 

III. 88,4 dB -31,7 dB 56,7 dB 

Eredő 58,7 dB 

31. táblázat Várható zajterhelés az utak mentén az építés idején 

 

A szállítási forgalomtól származó zajterhelést a legrosszabb esetre vonatkoztatva határoztuk meg, 
a vizsgálat során feltételeztük, hogy minden szállítójármű azonos útvonalon közelíti meg és hagyja 
el az építkezés helyszínét, illetve a fejlesztési területet. A legnagyobb közlekedési zajterhelés 59 
dB < 65 dB, így kijelenthető, hogy a zajterhelési határértékek már utak közvetlen környezetében 
teljesülnek. A zaj ellen védendő területeken az épületek távolsága és a hangterjedési viszonyok 
függvényében ennél 3-4 dB-lel kisebb zajterhelés kialakulása várható. Kettő szállítási irány esetén 
a várható zajterhelés az utak környezetében 56 dB, a távolabbi útszakaszoknál a forgalom 
többszörös megoszlása miatt 53 dB és annál kisebb lesz. 

A szállítások útvonalait a határértékek teljesülése mellett azonban a terület beépítésének teljes 
időtartamában úgy kell kijelölni, hogy azok ne érintsenek zaj elleni védelem szempontjából 
érzékeny területet. 
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Az előzetes vizsgálat keretében az alábbi szakértői javaslatot fogalmazzuk meg: 

a zajterhelési követelmények teljesítése érdekében az építkezést a kivitelező vállalkozások 
minden építési munkaterület vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban 
foglalt előírások teljesítésével kezdhetik meg, illetve a zajterhelési követelmények 
teljesítésével kötelesek folytatni. 

 

4.5.6. Megvalósulást követő zajkibocsátás 

A környezetben várható üzemi zajterhelést és a zajvédelmi hatásterületet a zajforrások műszaki és 
telepítési jellemzői, valamint az iparterülethez legközelebb elhelyezkedő épületek távolsága és a 
hangterjedési úton fellépő csillapító hatás alapján, az MSZ 15036: 2002 magyar szabvány alapján 
számoltuk. A számításokhoz a NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes szoftvert alkalmaztuk. A 
számításnál alkalmazott tényezők leírása a 32. táblázatban látható. 

 

LW Hangteljesítményszint 

Lt Zajterhelés a kijelölt terhelési pontban 

Ke Építmények, terepakadályok árnyékoló hatása 

Km Talaj- és meteorológiai viszonyok csillapító hatása 

KL Levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Kd Távolság miatt fellépő csillapító hatás, korrekció 

32. táblázat Számításnál alkalmazott tényezők 

 

A fejlesztési területen megvalósuló épületek együttes működésétől származó zajterhelést és 
hatásterületet vizsgáltuk. Az építés időszakában az esetlegesen már átadásra kerülő épületektől és 
az ott megkezdett üzemi tevékenységektől származó zajkibocsátás átmeneti állapotnak tekinthető, 
illetve a kevesebb zajforrást tekintve a végleges állapothoz képest kisebb zajterhelés lép fel a 
környezetben.  

A zajterhelési pontokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében 
előírtak szerint jelöltük ki azon homlokzatok előtt, ahol 45 dB beltéri zajterhelési határértékű 
helyiség nyílászárója van. A hangterjedést csökkentő növényzet a terjedési úton nincs. A Kd 
korrekciót a zajforrások előzetesen meghatározott telepítési helye és a vizsgálati pontok távolsága 
alapján vettük figyelembe. A technológiai terület zárt lesz, illetve az épületek mesterséges 
szellőztetéssel és levegő elszívással épülnek, így a nyílászárók csukott állapota megfelel a normál 
működési körülményeknek. A vizsgálati pontokban kialakuló üzemi zajterhelés értékek a 33. 
táblázatban láthatók. 

 

Zaj ellen védendő 
terület, épület 

Számított 
zajterhelés, Lt 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Erdőtelek, Fő út 10. 23,1 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Erdőtelek, Béke utca 23. 22,5 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Tenk, Erdőtelki út 54. 28,7 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Tenk, Erdőtelki út 65. 27,5 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

33. táblázat Várható üzemi zajterhelés és értékelése a határértékek alapján 
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4.5.7. Zajszempontú hatásterület 

A zajszempontú hatásterületet az éjszakai időszakra határoztuk meg, mivel ebben az időszakban 
nagyobb hatásterület mutatható ki, mint a nappali üzemvitel alapján. A vizsgálati eredmények 
alapján valamennyi épület és az összes beépítésre kerülő zajforrás együttes működésére kimutatott 
zajszempontú hatásterület nem érint zaj ellen védendő területet. A szomszédos mezőgazdasági 
területen és a gazdasági övezetben nincs olyan épület, ahol zajterhelési határértékeknek kell 
teljesülni. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában előírtakra tekintettel a fejlesztési területre bekerülő 
üzemek működtetéséhez várhatóan nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. A 
zajszempontú hatásterület vonalának távolsága az épületek számára helyet adó ingatlanok, illetve a 
kialakuló telephelyi terület telekhatárára tekintettel a 34. táblázatban látható. A hatásterület 
vonalában előírt követelmények szerinti lehatárolást a 12. ábra szemlélteti. 

 

Vizsgált irány Követelményérték 
Zaj ellen védendő terület 

legkisebb távolsága 
Hatásterület 

vonalának távolsága 

Erdőtelek és Tenk lakóterület 30,0 dB 450 m és 750 m 382 m 

Mezőgazdasági övezet 35,0 dB szomszédos terület 169 m 

Gazdasági-ipari terület 45,0 dB szomszédos terület terület határa 

34. táblázat Zajszempontú hatásterület értékei 

 

 
12. ábra Zajszempontú hatásterület 
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A jelen vizsgálati fázisban kimutatott hatásterületet minden üzemépület esetében az építési 
engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében a véglegesített zajforrás adatokra 
figyelemmel javasoljuk pontosítani. A tervezett épületek megvalósulását és a tevékenységek 
beindítását követően helyszíni műszeres mérésekkel szükséges megállapítani a ténylegesen 
kialakuló zajterhelést és zajszempontú hatásterületet. 

 

4.5.8. Kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés 

A tevékenységhez kapcsolódó összegződő járműmozgás, azaz a be- és a kiszállítás 
vonatkozásában az épületek megközelítésére rendelkezésre álló utakat vettük figyelembe. A 
várható közlekedési zajterhelést és a változás mértékét bemutatjuk be. Az eljárás továbbá megfelel 
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt feltételnek is. 

A vizsgálati eredményt az út mentén kijelölt 7,5 m-es referenciapontra határoztuk meg a stratégiai 
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 
20.) KvVM rendeletben előírtak szerint. A vizsgálati pont magassága 1,5 m, a vizsgálatba vont 
útszakasz szélessége a helyszíni adottságok szerint került rögzítésre. Az elhaladási sebességet a 
KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő TM = 16 óra, illetve TM = 8 óra. 
Akusztikai érdességi kategória a 3208 j. ök. út esetében D, a K = 6,7. Akusztikai érdességi 
kategória a 31. sz. főút esetében B, a K = 2,9. 

A közúti forgalomból származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett területeken a 
közúti zaj terjedése akadálytalan. A zajforrás és a megítélési pont között jelentős növénysáv nincs, 
így a növénysávtól függő korrekciót nem vettük figyelembe. Az út és az észlelési pont között 
árnyékoló létesítmény nincs, így hangárnyékolástól függő korrekciót szintén nem vettünk 
figyelembe. A közúti közlekedéstől származó zajterhelést nappalra és éjszakára is meghatároztuk, 
mivel a szállítási tevékenységre nappal és éjjel egyaránt sor kerülhet. 

Az LAeq(7,5) zajterhelés érték az út mentén kijelölt 7,5 m-es referenciapontra vonatkozik, a zaj 
ellen védendő területeken az épülethomlokzatok és a közút közötti távolság függvényében ennél 
kisebb zajterhelés értékek adódnak, illetve a hangárnyékolás függvényében is csökken a 
zajterhelés. Az akusztikai járműkategóriákhoz tartozó forgalmat a 35. táblázat tartalmazza. Az 
Leq(d,h) megítélési zajterhelést a 36. táblázatban és a 37. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Járműkategória Qnappal Qéjjel 

I. 5,0 j/h 5,0 j/h 

II. 3,1 j/h 1,3 j/h 

III. 3,1 j/h 1,3 j/h 

35. táblázat Akusztikai járműkategóriákhoz tartozó napi forgalom 

 

3208 j. ök. út 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 77,6 – 26,3 dB Kl = -0,5 dB 50,8 dB 

II. 79,7 – 27,4 dB Kl = -0,5 dB 51,8 dB 

III. 83,8 – 27,4 dB Kl = -0,5 dB 55,9 dB 

Eredő 58,2 dB 
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31. sz. főút 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 74,9 – 26,3 dB Kl = -2,3 dB 46,3 dB 

II. 77,7 – 27,4 dB Kl = -2,3 dB 48,0 dB 

III. 81,7 – 27,4 dB Kl = -2,3 dB 52,0 dB 

Eredő 54,2 dB 

36. táblázat Kapcsolódó szállítással összefüggő zajterhelés nappal 

 

3208 j. ök. út 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 77,6 – 26,3 dB Kl = -0,5 dB 50,8 dB 

II. 79,7 – 31,2 dB Kl = -0,5 dB 48,0 dB 

III. 83,8 – 31,2 dB Kl = -0,5 dB 52,1 dB 

Eredő 55,4 dB 

31. sz. főút 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 74,9 – 26,3 dB Kl = -2,3 dB 46,3 dB 

II. 77,7 – 31,2 dB Kl = -2,3 dB 44,2 dB 

III. 81,7 – 31,2 dB Kl = -2,3 dB 48,2 dB 

Eredő 51,3 dB 

37. táblázat Kapcsolódó szállítással összefüggő zajterhelés éjjel 

 

A jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelés az utak környezetében nem módosul kimutatható 
mértékben. A változás mértékét a 38. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Közút 
Jelenlegi 

zajterhelés 
Szállítási forgalomtól 
származó zajterhelés 

Zajterhelés 
növekmény értéke 

Értékelés 

3208 j. ök. út nappal 62,6 dB 58,2 dB 1,3 dB kisebb, mint 3 dB 

3208 j. ök. út éjjel 56,4 dB 55,4 dB 2,5 dB kisebb, mint 3 dB 

31. sz. főút nappal 64,8 dB 54,2 dB 0,4 dB kisebb, mint 3 dB 

31. sz. főút éjjel 57,9 dB 51,3 dB 0,9 dB kisebb, mint 3 dB 

38. táblázat Zajterhelés növekmény értéke nappal és éjjel 

 

A számított zajterhelés értékek alapján kijelenthető, hogy az épületek megvalósulását követően, az 
egész telephely működéséhez kapcsolódó járulékos forgalom miatt az érintett útszakaszok mellett 
fellépő közlekedési zajterhelés nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. 
A zajterhelés-növekmény értéke nappal 0,4 dB és 1,3 dB, éjjel 2,9 dB és 0,9 dB, ami nem éri el a 3 
dB-es értéket. Megállapítható, hogy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítások miatti 
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zajterhelés-növekmény a jelenlegi zajterhelést nem változtatja meg kimutatható mértékben, illetve 
a változás a 3 dB érték alatt marad. 

 

4.5.9. Zajszempontú összefoglalás 

A telephelyi épületek fejlesztési területre történő betelepítésével az építőipari kivitelezéstől 
származó zajterhelés a nagyobb zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a 
legzajosabb építőipari gépek működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem 
haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. A zajterhelési követelmények 
biztosítása érdekében az építési munkát a kivitelezők a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt előírások 
teljesítésével kezdhetik meg. 

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelést abból a célból vizsgáltuk, hogy a környezeti hatás 
mértéke megítélhető legyen. Az előzetesen becsült forgalom alapján meghatároztuk a közlekedési 
zajterhelést és az eredményeket minősítettük az előírt határértékek figyelembevételével. A 
forgalom a fejlesztési területről történő kihajtást követően a 3208 j. ök. úton, majd a 31. sz. főúton, 
illetve az M3 autópályán halad. Mivel a 3208 j. ök. utat követően több megközelítési útvonal áll 
rendelkezésre, feltételezhető, hogy a forgalom legalább kettő-három irányban megoszlik, így egy-
egy útszakasz mentén 3 dB-lel kisebb zajterhelés alakul ki a működés során. 

A fejlesztéssel kialakuló iparterületről származó zaj az ingatlan oldalhatáraihoz legközelebbi zaj 
ellen védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében 
meghatározott üzemi zajterhelési határértékeket nem haladja meg, az előírt zajterhelési 
határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. A vizsgálati eredmények alapján a lakóterületek 
vonatkozásában kimutatott hatásterület zaj ellen védendő épületet, illetve lakóterületeket már nem 
érint. Az iparterület beépítésével a környezetben várhatóan fellépő zajterhelés a jelenlegi 
háttérterhelést nem befolyásolja érdemben. Az elvégzett vizsgálat eredményeit tekintve 
megállapítható, hogy a zajforrások telepítése és a zajforrások működése megfelel a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt 
előírásoknak. 

A vizsgálati eredmények alapján az iparterület-fejlesztéssel zaj- és rezgés elleni védelem 
szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. E szempontból környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése nem szükséges. 

 

4.6. Hulladékgazdálkodás 

 

4.6.1. Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek a telepítés időszakában 

Az ipari terület létesítése során történő hulladékkeletkezés főként a földmunkákhoz, az épületek, 
utak, egyéb létesítmények kialakításához kötődik. Ezen kívül a kivitelezéskor felhasznált 
vegyszerek, tömítőanyagok, festékek csomagolóanyagaiból szintén keletkezik hulladék. 

A telepítés során keletkező hulladékok a következő főbb csoportokba sorolhatók: 

 építőanyagok; 

 festékek, hígítók; 

 tömítő-, szigetelőanyag hulladékok; 

 olaj és olajos hulladékok; 
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 fémhulladékok; 

 fa hulladékok; 

 műanyag hulladékok; 

 papír hulladékok; 

 gumi hulladékok; 

 üveghulladékok; 

 települési szilárd hulladék (az építkezésen dolgozók számától függően) 

 egyéb hulladékok. 

Az építéskor keletkező veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint, 
környezetszennyezést kizáró módon szelektíven gyűjtik – a befogadó tároló edény anyagában és 
kialakításában is alkalmas a keletkező veszélyes hulladék megfelelő tárolására – és 
ártalmatlanításra, engedéllyel rendelkező vállalkozóval elszállíttatják. Erről a tevékenységről 
előírásosan dokumentációt vezetnek majd, a bejelentő lapokat az illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak megküldik. 

A földmunkák során érzékszervi vizsgálattal folyamatosan ellenőrizni kell a kitermelésre kerülő 
anyagok környezetállapotát. Amennyiben organoleptikus módszerrel (pl. szürke szín és jellegzetes 
szénhidrogén szag, salak jellegű feltöltés, stb.) szennyezés mutatkozik, a szennyezett anyagot 
elkülönítetten, a nyomvonal földmunka-sávjától távolabb kell deponálni. Az érzékszervileg 
szennyezettnek minősített kitermelt anyagokat környezeti szempontból be kell minősíteni. A 
szennyezett anyagok mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatait csak arra akkreditált szervezet 
végezheti. A vizsgálati eredményeket dokumentálni kell. A szennyezettnek mutatkozó anyagokat a 
minősítő vizsgálatok elvégzéséig a helyszínen kell tárolni. A hulladékok minősítését szakcég 
bevonásával kell elvégezni. A szennyezett anyagokat (a vizsgálati eredmények 
figyelembevételével) megfelelő jogosultságokkal rendelkező szervezetnek kell átadni. 

A földmunkák során keletkező kiszoruló földet, mint nem veszélyes építési hulladékot (alcsoport 
szám: 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól) megfelelő engedéllyel 
rendelkező alvállalkozóval elszállíttatják. 

A műanyag szerelési és a lakatosmunkák során műanyag (alcsoport szám: 17 02 03), valamint vas 
és acél (alcsoportszám: 17 04 05) hulladék is keletkezik. 

Az építési munka során keletkező 17 09 04 alcsoport számú kevert építkezési és bontási 
hulladékokat, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól szintén megfelelő 
engedéllyel rendelkező alvállalkozóval szállíttatják el. 

Az építéskor keletkező kommunális hulladékok helyszíni gyűjtése a konténerekben és a nyílt 
munkaterületeken az adott terület funkciójának megfelelő kialakítású, méretű, anyagú és számú 
edényekben történik. A keletkező kommunális hulladék elszállítását Erdőtelek és Tenk községek 
hulladékgyűjtési rendszerébe tervezik integrálni. 

A hulladékok elkülönített gyűjtéséről, valamint megfelelő ártalmatlanításáról – amennyiben 
meghaladják a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében található küszöbértékeket – az építési 
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet szerint fognak majd gondoskodni. Ebben az esetben a rendelet 2. számú 
mellékletében található tervlapot is ki kell tölteni és az illetékes hatósághoz benyújtani. 
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4.6.2. Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek az üzemelés időszakában 

Az ipari terület hulladékgazdálkodási rendszerét Erdőtelek község hulladékgazdálkodási 
rendszerébe integrálják. 

Jelenleg nem adható meg, hogy a kialakítandó ipari csarnokok, iroda- és szolgáltató terek 
takarítását, valamint a keletkező különböző hulladékok gyűjtését és elszállítatását központilag az 
ipari terület üzemeltetésében, vagy az egyes telephelyek saját hatáskörben végzik el. Az ipari 
terület üzemeltetője nagy hangsúlyt helyez az előírások szerinti hulladékgazdálkodási 
folyamatokra, így amennyiben a hulladékgazdálkodást az egyes telephelyek saját hatáskörben 
fogják végezni, úgy a hulladékok elszállítatását és ártalmatlanítását végző szakcégek 
jogosultságainak ellenőrzési jogát fenntartja. 

A tervezett ipari területen – a kiépülést és használatba vételt követően – veszélyes és veszélyesnek 
nem minősülő hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezek fajtája a tervezés jelenlegi fázisában 
csak részben ismert, illetve prognosztizálható. 

A veszélyes hulladékok várható mennyisége összességében és fajtánként a tervezés jelenlegi 
szakaszában nem ismert és jelenleg nem is becsülhető. A tapasztalatok szerint azonban a jól 
szervezett, modern technológiával üzemelő hasonló létesítményekben a veszélyes hulladékok 
mennyisége kevés, keletkezése nem okoz problémát kellő felkészültség esetén. 

A veszélyes hulladékok gyűjtésének részletes megtervezését a kiviteli tervezés szakaszában végzik 
el. Biztosítani fogják a következőket oly módon, hogy a veszélyes hulladékok minőségének 
és/vagy mennyiségének változása esetén is zökkenőmentesen történhessen a gyűjtés és elszállítás: 

 a veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén az adott hulladékok anyagával összeférhető, 
fedett (zárt) edényzetben fogják gyűjteni, 

 a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését erre a célra a kialakított, zárt gyűjtőhelyen, a 
szükséges feliratokkal ellátott edényzetben (hordó, konténer, kanna) végzik, 

 elfolyás, kiömlés esetére a felszedéshez szükséges eszközöket – pl. lapát, felitató-anyag, 
edény – mindenhol biztosítják, ahol ilyen káresemény előfordulhat, 

 a veszélyes hulladékok nyilvántartását és az illetékes hatóságok felé az adatszolgáltatást 
elvégzik, 

 a veszélyes hulladékokat azok átvételre feljogosított vállalat(ok)nak fogják átadni, egy évi 
mennyiségnél többet az ideiglenes gyűjtőhelyen nem tárolnak. 

Települési szilárd (un. kommunális) hulladék az emberi jelenlétből következően várhatóan az 
egész területen keletkezik: üzemekben, irodákban, szociális helyiségekben, parkolók területén, stb. 
Helyszíni gyűjtésük a zárt és nyílt tereken, közlekedő területeken, a különféle létesítményekben, az 
adott terület funkciójának megfelelő kialakítású, méretű, anyagú és számú edényekben történik. 

Az épületek belsejében lévő területek és a külső terek takarítását – a tervek szerint – külön 
megbízott szakcég látja el, előre kijelölt időszakonként (vagy központilag megszervezve, az ipari 
terület üzemeltetésében, vagy az egyes telephelyek szervezésében, saját hatáskörben). 

Az ipari terület fenntartása során hulladékok keletkezhetnek a karbantartás és a létesítmény 
megközelíthetőségének biztosítása (fűnyírás, cserjeirtás, stb.) kapcsán is. Amennyiben a 
fenntartással kapcsolatos munkálatokat kell végezni, úgy a keletkező hulladékokat a megfelelő 
besorolás szerint tervezik kezelni. 

 

4.6.3. Hulladékgazdálkodás a felhagyás során 

A tevékenység felhagyására vonatkozó tervekkel egyelőre nem rendelkeznek. 
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A keletkező veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok kezelését az előírásoknak 
megfelelően kell megoldani: gyűjteni és ártalmatlanítani, vagy hasznosítani, ha az lehetséges. 

A felhagyást követően veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladék, illetve ilyennel 
szennyezett eszköz a területen nem maradhat. 

A felhagyási tevékenység, illetve a más tevékenységre történő áttérés azonban minden esetben 
bontási, illetve építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga után. Ezek megfelelő 
ártalmatlanításáról – amennyiben meghaladják az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 
található küszöbértékeket – a hivatkozott rendelet előírásai szerint kell majd gondoskodni. 

A felhagyás a környezet veszélyeztetése, szennyezése nélkül megoldható. 

 

4.6.4. Hulladékgazdálkodás havária esetén 

A haváriákhoz kapcsolódó hulladékokat engedéllyel rendelkező cégeknek kell majd átadni további 
kezelésre. 

 

4.6.5. A vizsgált terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása 

A terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása az ipari terület telekhatáron belüli területén 
azonosítható. 

 

4.6.6. Összegzés a hulladékgazdálkodás vonatkozásában 

A tervezett ipari terület kialakítása, üzemelése és felhagyása során valamennyi hulladék gyűjtését 
és elszállíttatását az előírások szerint, a következő fő feltételek biztosításával végzik minden 
hulladéktípus esetében: 

 elkülönített gyűjtés arra alkalmas edényzetben, 

 megfelelően kialakított gyűjtőhely, 

 elfolyás, kiömlés esetén azonnali intézkedés lehetősége, 

 a veszélyes hulladékokra vonatkozóan az előírások betartása, 

 a hulladékok elszállít(tat)ása, arra feljogosított szervezeteknek való átadása. 

A tervezett ipari terület létesítése, üzemeltetése és felhagyása során az előírások betartásával 
végzett hulladékgazdálkodás a környezet veszélyeztetése, szennyezése nélkül megoldható. 

 

4.7. Élővilág-védelem 

 

4.7.1. Növénytani jellemzők 

A település közvetlen környezetére döntően a kultúrtájak jellemzők. Az Erdőtelek körüli tájak 
döntően szikes-pusztai növényzettel rendelkeztek, melyek mára nagyrészt szántókká alakultak. A 
magasabb löszhátakon másodlagos szikesedés jellemző, melyeken cickórós gyepek jelentek meg. 
A kistáj északi részén a hegylábperemi területeken sztyep- és erőssztyep fajok domináltak, melyek 
mára kis fragmentumokra kényszerültek vissza. Délebbre számos löszelem a szikespusztai tájon 
belül is képes volt fennmaradni, de általában igen kis területeken, mezsgyéken, löszhátakon. 
Ezeken kívül alapvetően a szikespusztai fajok jellemzőek a megmaradt természetes és 
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természetközeli élőhelyeken. Egyes helyeken telepített tölgyeseket, nyarasokat találunk, ahol 
néhány helyen nagy egyedszámú orchideaállományok alakultak ki. Ezek jórészt madársisak- és 
nőszőfűfajokból állnak. A kistáj flórája eredetileg változatos volt, a nagyarányú emberi térhódítás 
hatására azonban erősen visszaszorult. Az őshonos fajok száma eléri a 700-at, melyből kb. 50 faj 
védettséget élvez. A tájátalakítás igen sok özönfaj megjelenésének, illetve elterjedésének kedvez, 
így sok helyen gyakorinak mondható a selyemkóró (Asclepias syriaca), az aranyvessző fajok 
(Soldago spp.), a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a gyalogakác (Amorpha fruticosa), valamint 
a bálványfa (Ailanthus altissima). 

Az alábbiakban összefoglaló jelleggel kerülnek felsorolásra a különleges madárvédelmi terület 
beruházással érintett részén előforduló jelölő élőhelyek. 

Hevesi-sík különleges madárvédelmi terület [HUBN10004]:  

Jelölő élőhelyek: 

Előhelytípus és kódja (* = kiemelt) 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

1530* Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 

6250* Síksági pannon löszgyepek 

 

A továbbiakban azokat az élőhelyeket soroljuk fel (Á-NÉR 2011 kódokkal jelölve), amelyek a 
közvetlen és közvetett hatásterületen jellemzőek: 

− OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai 

− OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet 

− OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 

− P2a – Üde és nedves cserjések 

− P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 

− RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 

− RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők 

− S1 – Ültetett akácosok  

− S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai  

− S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok  

− T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák  

− T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 

− T10 – Fiatal parlag és ugar  

− U1 – Belvárosok, beépített faluközpontok, lakótelepek  

− U11 – Út- és vasúthálózat  

− U3 – Falvak, falu jellegű külvárosok  

A vizsgált területnek sem a közvetett (az ipari terület ingatlan határától mért, a létesítményt 
körülvevő 200 méter széles sáv), sem a közvetlen hatásterületén (az ipari terület ingatlan 
határától mért, a létesítményt körülvevő 50 méter széles sáv) belül nem kerültek elő védett, vagy 
Natura2000 jelölő növényfajok. 

A terület környezetében kizárólag ruderális szegélynövényzet, telepített akácos és intenzív 
hasznosítású mezőgazdasági terület található, ezért kicsi az esélye, hogy a későbbiekben védett 
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növényfaj állománya felfedezésre kerül, ugyanis a beruházás környezete meglehetősen rossz 
természetességi állapotban van. 

A Natura2000 terület Erdőtelekhez közel eső részén azonban előfordulnak védett növényfajok, 
melyeket az alábbi táblázat foglal össze. Ezek közül nem lehet kizárni, hogy a későbbiekben mégis 
előkerül a tervezési területen belül populációjuk. 

 

A védett növényfajok az érintett Natura 2000 terület Erdőtelekhez közeli részén (39. táblázat): 

 

Magyar név Tudományos név Státusa a területen Védettség Megjegyzés 

Réti őszirózsa Aster sedifolius Gyakori   Védett  

Sziki őszirózsa 
Aster tripolium ssp. 
pannonicum 

Gyakori Nem védett  

Hengeresfészkű 
peremizs 

Inula germanica Ritka   Védett  

Fátyolos nőszirom Iris spuria Ritka   Védett  

Sziki kocsord Peucedanum officinale Ritka   Védett  

Macskahere Phlomis tuberosa Ritka   Védett  

Sziki varjúháj Sedum caespitosum Igen ritka Védett  

39. táblázat A védett növényfajok az érintett Natura 2000 terület Erdőtelekhez közeli részén 

 

4.7.2. Állattani jellemzők 

A vizsgált terület a Hevesi-sík kistájon belül fekszik Erdőtelek község közigazgatási területén 
belül. A közvetett és közvetlen hatásterületen belül egyaránt jellemzőek az antropogén hatásra 
kialakult tájak, legfőképpen az intenzív szántók dominálnak. Ezen túl tájidegen fás- és lágyszárú 
állományok jellemzik a vizsgált élőhelyet. Ennek ellenére a közeli értékes alföldi gyepterültek (pl.: 
Hevesi-sík Tájvédelmi Körzet) megmaradt biotópjai számos értékes fajt vonzanak a tervezési 
terület közelébe, így sajátos és értékes állatvilág maradhatott meg a község közigazgatási határán 
belül. A faunában döntően nyílt, síkvidéki élettérben előforduló elemek dominálnak.  

A terület növényvilága meglehetősen pontosan feltárt, és ez igaz az állatvilág számos csoportjára 
is. A tervezési terület a Hevesi-sík különleges madárvédelmi terület [HUBN10004] része. 
Legértékesebb élőlényei a ritka és veszélyeztetett madárfajok képviselői. Az érintett Natura2000 
élőhelyen fészkel a túzok (Otis tarda), az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) és a szalakóta 
(Coracias garrulus), de jelentős állománnyal képviseltetik magukat egyes ragadozómadarak is, 
így a parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a hamvas rétihéja 
(Circus pygargus) és a kékvércse (Falco vespertinus). A vonulási időszakban parti madarak 
tömegei jelennek meg a pusztán, telente pedig nagyszámú rétisas (Haliaeetus albicilla) keres itt 
táplálékot. A felsorolt fajok mindegyike fokozottan védett hazánkban. A területen a kijelölés 
alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős 
állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) madárfajok kedvező védelmi helyzetének 
fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása a cél. 

A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű állatfajokat a 40. táblázatban foglaltuk össze. 

Az országos állományhoz viszonyított arány  

A: 100% >= p > 15%,  
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B: 15% >= p > 2%,  

C: 2% >= p > 0%,  

D: nem jelentős, előfordul 

A 40. táblázat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 1. A) számú (Közösségi jelentőségű madárfajok), valamint 1. 
B) számú (Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok), 
mellékleteiben szereplő fajokat összefoglalóan mutatja be, melyek a Heves-sík Natura 2000 
terület kijelölésének alapjául szolgáltak. 

 

Név Tudományos név 
Állománynagyság (min-max) 

 állandó 
szaporodó / 

fészkelő 
telelő 

átvonuló / 
gyülekező 

Billegetőcankó Actitis hypoleucos  50 - 50 egyed D 

Jégmadár Alcedo atthis  25 - 35 pár B 

Csörgő réce Anas crecca  0 - 100 egyed D 

Tőkés réce Anas platyrhynchos  100 - 1000 egyed D 

Böjti réce Anas querquedula  0 - 300 egyed C 

Kendermagos 
réce 

Anas strepera  

   
0 - 50 egyed D 

Nagy lilik Anser albifrons  

   
9000 - 11000 

egyed 
B 

Nyári lúd Anser anser  

   
1800 - 2200 

egyed 
C 

Nyári lúd Anser anser  5 - 15 pár C 

Kis lilik Anser erythropus  4 - 6 egyed C 

Vetési lúd Anser fabalis  25 - 35 egyed D 

Parlagi pityer Anthus campestris  130 - 170 pár B 

Szirti sas Aquila chrysaetos  1 - 3 egyed D 

Parlagi sas Aquila heliaca  17 - 19 pár A 

Békászó sas Aquila pomarina  1 - 3 egyed C 

Vörös gém Ardea purpurea  30 - 50 egyed C 

Üstökösgém Ardeola ralloides  0 - 20 egyed D 

Réti fülesbagoly Asio flammeus  0 - 5 pár C 

Réti fülesbagoly Asio flammeus  

  
40 - 40 
egyed  

C 

Kontyos réce Aythya fuligula  0 - 50 egyed D 

Cigányréce Aythya nyroca  0 - 4 pár C 

Cigányréce Aythya nyroca  0 - 20 egyed C 

Bölömbika Botaurus stellaris  25 - 30 pár B 

Vörösnyakú lúd Branta ruficollis  20 - 60 egyed B 

Ugartyúk Burhinus oedicnemus  10 - 15 pár B 

Pusztai ölyv Buteo rufinus  1 - 3 egyed C 

Lappantyú 
Caprimulgus 
europaeus  

25 - 35 pár 
   

C 
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Név Tudományos név 
Állománynagyság (min-max) 

 állandó 
szaporodó / 

fészkelő 
telelő 

átvonuló / 
gyülekező 

fattyúszerkő Chlidonias hybrida  0 - 20 pár D 

Fehér gólya Ciconia ciconia  110 - 120 pár B 

Fehér gólya Ciconia ciconia  80 - 150 egyed B 

Fekete gólya Ciconia nigra  2 - 4 pár C 

Fekete gólya Ciconia nigra  40 - 60 egyed C 

Kígyászölyv Circaetus gallicus  1 - 3 egyed D 

Barna rétihéja Circus aeruginosus  100 - 120 pár B 

Kékes rétihéja Circus cyaneus  

  
90 - 110 
egyed  

B 

Hamvas rétihéja Circus pygargus  5 - 5 pár C 

Kék galamb Columba oenas  800 - 1200 egyed D 

Szalakóta Coracias garrulus  90 - 100 pár A 

Haris Crex crex  0 - 120 pár C 

Balkáni 
fakopáncs 

Dendrocopos 
syriacus   

15 - 25 pár 
  

C 

Nagy kócsag Egretta alba  100 - 150 egyed D 

Kis kócsag Egretta garzetta  0 - 50 egyed D 

Kerecsensólyom Falco cherrug  17 - 18 pár A 

Vándorsólyom Falco peregrinus  2 - 4 egyed C 

Kék vércse Falco vespertinus  200 - 300 egyed B 

Kék vércse Falco vespertinus  30 - 35 pár A 

Sárszalonka Gallinago gallinago  0 - 200 egyed C 

Sárszalonka Gallinago gallinago  0 - 10 pár C 

Rétisas Haliaeetus albicilla  

  
30 - 40 
egyed  

B 

Gólyatöcs 
Himantopus 
himantopus  

5 - 50 pár 
   

B 

Törpegém Ixobrychus minutus  45 - 55 pár C 

Tövisszúró gébics Lanius collurio  450 - 550 pár C 

Kis őrgébics Lanius minor  170 - 190 pár B 

Nagy goda Limosa limosa  0 - 100 egyed C 

Nagy goda Limosa limosa  0 - 10 pár C 

Kékbegy Luscinia svecica  0 - 25 pár C 

Barna kánya Milvus migrans  4 - 6 egyed D 

Barna kánya Milvus migrans  4 - 6 egyed D 

Nagy póling Numenius arquata  40 - 60 egyed D 

Kis póling Numenius phaeopus  8 - 10 egyed D 

Túzok Otis tarda  14 - 15 egyed C 

Füleskuvik Otus scops  2 - 5 pár C 

Halászsas Pandion haliaetus  2 - 4 egyed C 
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Név Tudományos név 
Állománynagyság (min-max) 

 állandó 
szaporodó / 

fészkelő 
telelő 

átvonuló / 
gyülekező 

Darázsölyv Pernis apivorus  2 - 3 egyed D 

Pajzsoscankó Philomachus pugnax  100 - 2000 egyed C 

Kanalasgém Platalea leucorodia  10 - 15 egyed C 

Batla Plegadis falcinellus  0 - 2 egyed D 

Aranylile Pluvialis apricaria  100 - 2000 egyed A 

Kis vízicsibe Porzana parva  10 - 50 pár C 

Pettyes vízicsibe Porzana porzana  0 - 20 pár C 

Guvat Rallus aquaticus  5 - 30 pár D 

Gulipán 
Recurvirostra 
avosetta  

0 - 10 pár 
   

C 

Függőcinege Remiz pendulinus  8 - 12 pár C 

Partifecske Riparia riparia  0 - 50 pár D 

Karvalyposzáta Sylvia nisoria  20 - 30 pár D 

Kis vöcsök 
Tachybaptus 
ruficollis  

0 - 10 pár 
   

D 

Kis vöcsök 
Tachybaptus 
ruficollis     

0 - 100 egyed C 

Réti cankó Tringa glareola  450 - 550 egyed B 

Piroslábú cankó Tringa totanus  0 - 30 pár C 

40. táblázat A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

A tervezési területen a beruházás kapcsán végzett bejárások során megfigyelt védett fajok listáját a 
41. táblázat tartalmazza. 

 

Magyar név Latin név 
Természetvédelmi érték 

(Ft) 

VÉDETT FAJOK   

Puhatestűek   

éti csiga Helix pomatia 2.000 

Egyenesszárnyúak   

sisakos sáska Acrida hungarica 50.000 

Fogólábúak   

imádkozósáska Mantis religiosa 5.000 

Bogarak   

magyar virágbogár Protaetia ungarica 10.000 

Lepkék   

fecskefarkú lepke Papilio machaon 10.000 

kardoslepke Iphiclides podalirius 10.000 

atalanta lepke Vanessa atalanta 5.000 

nappali pávaszem Nymphalis io 5.000 
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Magyar név Latin név 
Természetvédelmi érték 

(Ft) 

citromlepke Gonepteryx rhamni 5.000 

Hüllők   

fürge gyík Lacerta agilis 25.000 

zöld gyík Lacerta viridis 25.000 

Madarak   

nyári lúd Anser anser 50.000 

fürj Coturnix coturnix 50.000 

szürke gém Ardea cinerea 50.000 

barna rétihéja Circus aeruginosus 50.000 

kékes rétihéja Circus cyaneus 50.000 

héja Accipiter gentilis 50.000 

karvaly Accipiter nisus 50.000 

egerészölyv Buteo buteo 25.000 

gatyás ölyv Buteo lagopus 50.000 

vörös vércse Falco tinnunculus 50.000 

kabasólyom Falco subbuteo 50.000 

daru Grus grus 50.000 

bíbic Vanellus vanellus 50.000 

dankasirály Larus ridibundus 50.000 

sztyeppi sirály Larus cachinnans 25.000 

vadgerle Streptopelia turtur 50.000 

kék galamb Columba oenas 50.000 

kakukk Cuculus canorus 50.000 

erdei fülesbagoly Asio otus 50.000 

sarlósfecske Apus apus 25.000 

búbos banka Upupa epops 50.000 

zöld küllő Picus viridis 50.000 

balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 25.000 

nagy fakopáncs Dendrocopos major 25.000 

mezei pacsirta Alauda arvensis 25.000 

molnárfecske Delichon urbica 50.000 

füstifecske Hirundo rustica 50.000 

erdei pityer Anthus trivialis 25.000 

réti pityer Anthus campestris 25.000 

parlagi pityer Anthus campestris 25.000 

barázdabillegető Motacilla alba 25.000 

sárga billegető Motacilla flava 25.000 

ökörszem 
Troglodytes 
troglodytes 

25.000 
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Magyar név Latin név 
Természetvédelmi érték 

(Ft) 

erdei szürkebegy Prunella modularis 25.000 

vörösbegy Erithacus rubecula 25.000 

fülemüle 
Luscinia 
megarhynchos 

25.000 

házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros 25.000 

hantmadár Oenanthe oenanthe 25.000 

cigány csuk Saxicola rubicola 25.000 

rozsdás csuk Saxicola rubetra 25.000 

fekete rigó Turdus merula 25.000 

fenyőrigó Turdus pilaris 25.000 

énekes rigó Turdus philomelos 25.000 

léprigó Turdus viscivorus 25.000 

szőlőrigó Turdus iliacus 25.000 

kerti geze Hippolais icterina 25.000 

kis poszáta Sylvia curruca 25.000 

mezei poszáta Sylvia communis 25.000 

barátposzáta Sylvia atricapilla 25.000 

sisegő füzike Phylloscopus sibilatrix 25.000 

fitisz füzike Phylloscopus trochilus 25.000 

csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita 25.000 

sárgafejű királyka Regulus regulus 25.000 

kormos légykapó Ficedula hypoleuca 25.000 

szürke légykapó Muscicapa striata 25.000 

kékcinege Cyanistes caeruleus 25.000 

széncinege Parus major 25.000 

őszapó Aegithalos caudatus 25.000 

tövisszúró gébics Lanius collurio 25.000 

nagy őrgébics Lanius excubitor 50.000 

sárgarigó Oriolus oriolus 25.000 

csóka Corvus monedula 50.000 

holló Corvus corax 50.000 

vetési varjú Corvus frugilegus 50.000 

mezei veréb Passer montanus 25.000 

erdei pinty Fringilla coelebs 25.000 

fenyőpinty 
Fringilla 
montifringilla 

25.000 

meggyvágó 
Coccothraustes 
coccothraustes 

25.000 

csicsörke Serinus serinus 25.000 

csíz Carduelis spinus 25.000 

zöldike Carduelis chloris 25.000 
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Magyar név Latin név 
Természetvédelmi érték 

(Ft) 

tengelic Carduelis carduelis 25.000 

kenderike Carduelis cannabina 25.000 

süvöltő Pyrrhula pyrrhula 25.000 

citromsármány Emberiza citrinella 25.000 

nádi sármány Emberiza schoeniclus 25.000 

Emlősök   

keleti sün Erinaceus concolor 25.000 

közönséges vakond Talpa europaea 25.000 

menyét Mustela nivalis 25.000 

mezei cickány Crocidura leucodon 25.000 

FOKOZOTTAN 
VÉDETT FAJOK 

  

Madarak   

nagy kócsag Casmerodius albus 100.000 

fehér gólya Ciconia ciconia 100.000 

fekete gólya Ciconia nigra 500.000 

réti sas Haliaetus albicilla 1.000.000 

parlagi sas Aquila heliaca 1.000.000 

kék vércse Falco vespertinus 500.000 

kerecsensólyom Falco cherrug 1.000.000 

kuvik Athene noctua 100.000 

gyurgyalag Merops apiaster 100.000 

41.táblázat A tervezési területen a beruházás kapcsán végzett bejárások során megfigyelt védett fajok listája 

 

4.7.3. Az építés hatása a természetre, tájra 

Az élővilágvédelmi hatásterületi lehatárolás: 

− Közvetlen hatásterület: az ipari terület ingatlan határától mért, a létesítményt körülvevő 
50 méter széles sáv (területi igénybevétel, munkagépek és járművek mozgása az építési 
területen, ideiglenes depóniák kialakítása), 

− Közvetett hatásterület: az ipari terület ingatlan határától mért, a létesítményt körülvevő 
200 méter széles sáv (zajterhelés, járművek és emberek mozgása). 

Növényvilág 

A tervezett ipari létesítmény építése közben a közvetlen hatásterületen a növényvilágot érintő 
hatások az alábbiak. 

Területfoglalás 

Tervezői tájékoztatás szerint az építés direkt élőhelymegszűnéssel alig jár, mert az ipari terület és 
csatlakozó létesítményei teljes mértékben intenzíven használt szántóföld területén létesülnek, 
természetes és természetközeli élőhelyeket a beruházás nem érint. 

Amennyiben fásszárú növények – fák és cserjék – kitermelésére kerül sor, az kizárólag tájidegen 
fajokat érinthet, helyettük, illetve az ipari terület zöldfelületrendezés során a Natura2000 
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érintettség okán csak tájra jellemző őshonos fajok telepíthetőek. A telepítés során fajták 
alkalmazása tilos. 

Alkalmazható fajok: 

− Kocsányos tölgy (Quercus robur) 

− Mezei juhar (Acer campestre) 

− Tatárjuhar (Acer tataricum) 

− Fehér nyár (Populus alba) 

− Rezgő nyár (Populus tremula) 

− Magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica) – csak öntözési lehetőség 
kialakítása esetén 

− Fehér fűz (Salix alba) – csak öntözési lehetőség kialakítása esetén 

− Enyves éger (Alnus glutinosa) – csak öntözési lehetőség kialakítása esetén 

− Gyepűrózsa (Rosa canina agg.) 

− Fekete bodza (Sambucus nigra) 

− Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 

− Közönséges mogyoró (Corylus avellana) 

− Veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 

− Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) 

 
Állatvilág 

Mivel az ipari létesítmény intenzíven használt szántóföldön fog felépülni, természetes élőhelyek 
roncsolásával nem kell számolni. Az állatvilágot illetően az élővilág-védelmi javaslatok 
betartásával a zavaró, vagy károsító hatás minimálisra csökkenthető (v.ö. az Élővilág-védelmi 
javaslatok c. fejezettel). 

 

Az élőhelyi-összeköttetések (konnektivitás) csökkenése 

A múltban a tervezési területen eredetileg előforduló természetes élőhelyek mára gyakorlatilag 
eltűntek. A jelenleg meglévő szántóföldek azonban néhány nyílt élőhelyet kedvelő állatfajnak még 
megfelelők a megtelepedésre és utódnevelésre (pl.: fürj – Coturnix coturnix). Közvetett hatásként a 
beruházás megvalósulása a beépített területek növekedésével, az intenzíven használt 
szántóterületek csökkenésével, azaz élőhelymegszűnéssel és a populációk kismértékű károsításával 
jár. 

Az növényvilágot illetően az élővilág-védelmi javaslatok betartásával a károsító hatás minimálisra 
csökkenthető (v.ö. az Élővilág-védelmi javaslatok c. fejezettel). 

 

Tájkép 

A tervezett beruházásnak tájképi hatása jelentős lesz, melynek negatív hatása csökkenthető a 
felsorolt növényfajok telepítésével, amelyek részben eltakarhatják és jobban tájba illesztik az 
épületet. A depóniák látványa azonban ideiglenes megjelenésű, melyek csak a kivitelezés idején 
fogják a tájképet negatívan befolyásolni. 
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4.7.4. Az építés hatása a települési környezetre, emberre  

Az építés lakott területet nem érint, de a kivitelezés időszaka során változó mértékű negatív hatásra 
kell számítani az utak nagyobb gépjárműterhelése, depóniák kialakítása, valamint a 
megnövekedett zajszint kapcsán. A beruházás – megvalósulása során és azt követően – várhatóan 
megnövekedett emberi jelenlétet és gépjárműforgalmat fog eredményezni a Natura2000 terület 
érintett részén. 

 

4.7.5. Az üzemeltetés hatása a természetre, tájra 

Az elkészült és működő ipari létesítmény az őshonos növényvilágra nincs közvetlen negatív 
(zavaró, v. károsító) hatással, mivel a terület már régóta intenzív szántóként funkcionál, ahol a 
természetes növénytakaró teljes mértékben hiányzik. Az állatvilág tekintetében a negatív hatások 
nagyobb mértékűek, ugyanis a szántóterület nagysága csökken, így az agrárterületeken is 
előforduló állatfajok – főként védett madárfajok – fészkelőterülete csökken. Ezen túlmenően a sík 
vidékre elhelyezett épület a vonuló állatfajoknak jelenthet akadályt, repülésük közben. A 
létesítmény a táji értékekre hatással lesz, melynek negatívumai hatékonyan csökkenthetők a 
korábban részletezett növényfajok telepítésével, amivel az ipari terület épületei, építményei 
legalább részben eltakarhatók lesznek. 

 

4.7.6. Az üzemeltetés hatása a települési környezetre, emberre 

Az ipari létesítmény üzemeltetésének a települési környezetre nincs közvetlen hatása. A közvetett 
hatás a teljes beruházás befejezését követően a munkahelyek számának várható növekedése és a 
munkakörülmények javulása lesz. Mivel az ipari terület Erdőtelek község külterületi részén kerül 
kialakításra, a települési környezet emberek által lakott részét a tervezett beruházás nem 
befolyásolja negatívan. 

 

4.7.7. A tevékenységgel érintett Natura 2000 területek és azokat érintő hatások 

Mivel a tervezett ipari területnek helyet adó ingatlan a Hevesi-sík (HUBN10004) nevű különleges 
madárvédelmi területhez tartozó területen fekszik, így Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
került összeállításra, amelyet a 7.sz. függelékben csatolunk. 

 

A tevékenységgel érintett Natura 2000 területek 

A tervezett beruházás Hevesi-sík különleges madárvédelmi terület [HUBN10004]-et érinti, 
melynek részletes jellemzése, a Natura2000 jelölőfajok köre a 7.sz. függelékben csatolt Natura 
2000 hatásbecslési dokumentációban olvasható részletesen. 

 

A Natura 2000 területeket érintő hatások 

A tervezett beruházás az érintett Natura2000 élőhely olyan részletén kerül megvalósításra, amely 
évek óta intenzíven használt szántóterületként használt, ezért a létesítés csak csekély mértékben 
gyakorol negatív hatást a közösségi jelentőségű területre. Természetes és növénytakarót a tervezési 
területen belül sem a közvetett, sem a közvetlen hatásterületen belül nem találunk, így az őshonos 
növényvilágot a kivitelezés nem érinti negatívan. 
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Az állatvilág szereplői közül az ízeltlábúak, a madarak és az emlősök fognak elszenvedni kisebb 
mértékű negatív hatást. Különösen a madarak érintettek kedvezőtlenül a beruházás által, ugyanis 
egyes védett fajok képesek megtelepedni az intenzíven használt szántók növényállományában (pl.: 
cigány csuk, fürj, hantmadár, parlagi pityer stb.), melyek élőhelye csökkenni fog az épület 
elkészülte után. Ugyanakkor – amennyiben a javasolt őshonos fásszárúak nagy számban lesznek az 
épület köré telepítve – ez a hatás csökkenthető, amelynek hatására más fajok – főként 
énekesmadarak – számára teremtődhetnek meg megtelepedésre alkalmas élőhelyek. A szántóföldi 
kultúrákban esetlegesen megtelepedő fajok számra azonban a területvesztéssel járó változások 
visszafordíthatatlan hatásokat fognak eredményezni, de fontos megemlíteni, hogy a tervezett 
épület tágabb környezetében még igen nagy területen állnak rendelkezésre hasonló élőhelyek. 

 

A tervezett tevékenység hatásterülete által érintett terület 

A tervezett beruházás hatásterülete által érintett terület állapota várhatóan meg fog változni a 
beruházást követően, ezért az itteni állatvilág összetételének megváltozására lehet számítani a 
jövőben. Növényvilág esetében nincs védett, vagy Natura2000 jelölőfajként számon tartott taxon a 
beruházás helyszínén, így azokra nem jelent negatív hatást a kivitelezés. 

 

4.7.8. Élővilág-védelmi javaslatok 

Kárenyhítés, védett növényfajok áttelepítése 

A védett növényfajok áttelepítése természetvédelmi szempontból csak legvégső esetben 
alkalmazható megoldás, mintegy a kárenyhítési intézkedések részeként. Ennek legfőbb oka az, 
hogy a tapasztalatok szerint az egyedek áttelepítésének – fajonként eltérően – alacsony a 
hatékonysága, a közösségből kiszakított egyedek túlélési valószínűsége gyakran igen csekély. A 
közvetlen hatásterületen veszélyeztetett védett növények a felmérések során nem kerültek elő, de 
ilyen fajok előkerülése nem zárható ki teljes mértékben. Ezért közvetlenül az építési munkálatok 
megkezdése előtt szakértő és/vagy a területileg illetékes Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) 
munkatársának bevonásával a területet ismételten meg kell vizsgálni. Ha védett növényfaj 
előkerül, annak közvetlenül érintett állományát át kell telepíteni a legközelebbi alkalmas élőhelyre. 
Az áttelepítést külön terv alapján kell végezni, amely terv tartalmazza a befogadó helyszíneket is. 
Az áttelepítéshez az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

 

Építés időzítése  

A területen előforduló védett gerinctelen és (nem madár) gerinces fauna döntő többségének aktív 
időszaka télen szünetel (téli álmot alszanak, a talajba húzódnak vagy csak petéjük, lárvájuk, 
bábjuk telel át). Az építést ezért célszerű az inaktív időszakban elvégezni, lehetőség szerint 
október 1. és március 1. között (a végső tereprendezés kitolódhat március 31-ig). Ha a téli építés 
nem kivitelezhető, a július közepétől szeptember végéig tartó időszak is bevonható a kivitelezési 
munkálatokba. Ekkor a talajon mozgó rovarok száma a vegetációs időszakban már alacsonyabb és 
a madarak, illetve az emlősök nagy részének szaporodási időszaka is döntően lezajlott. 

 

Építési gödrök, árkok nyitottsága 

A vezetékek fektetésére szolgáló árkokat, valamint az épületalap gödrét a lehető legkevesebb ideig 
szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgó állatok, főleg a gyíkok, a keleti sün és a röpképtelen 
rovarok beleeshetnek. Ha az építés az említett téli időszakra esik, ez a hatás gyakorlatilag nem 
jelentkezik. 
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Depónia, kitermelt anyag 

Az kivitelezés közben kikerülő talajt semmiképpen nem szabad természetes gyepekre helyezni, 
átmenetileg sem. Legjobb közvetlenül az építkezés mellett felhalmozni, és a csövek, illetve az 
épület elhelyezését követően azonnal visszatemetni, a felesleget pedig a környező területeken 
elteríteni, lehetőleg a közvetett hatásterületen belül. 

 

Zavarás, gépek mozgása 

Az építéskor használt munkagépek nem közlekedhetnek a természetes és természetközeli 
élőhelyeken csak a meglévő utakon és közvetlenül a beruházás területén. Fordulásuk is az utakon 
történjen. Parkoltatásuk sem történhet a Natura2000 terület megmaradt természetes és 
természetközeli élőhelyein belül, valamint annak környezetében sem. 

A munkagépek általhasznált burkolt utak tisztításáról, valamint az összes út folyamatos 
pormentesítéséről a projekt teljes ideje alatt gondoskodni kell. 

 

4.8. A tervezett tevékenység országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének 
lehetősége 

A tervezett tevékenység felszíni vetülete nem nyúlik túl az országhatáron, így a tervezett 
tevékenység megvalósulása esetén az építés, az üzemeltetés és a felhagyás során nem jelentkezik 
országhatáron átterjedő környezeti hatás. 

 

4.9. A hatásterületek összesítése 

A 4.2.–4.7. fejezetekben szakterületenként bemutatásra kerültek a tervezett ipari terület 
kialakításának, üzemeltetésének és felhagyásának a hatótényezői és az azok által keltett 
hatásfolyamatok. Környezeti elemenként meghatározásra és bemutatásra került a hatásterület 
nagysága, a hatásterületek állapota és érzékenysége, illetve a tervezett ipari terület 
megvalósításakor a hatásterületek állapotának megváltozása, az alábbiak szerint. 

 

Levegőtisztaság védelem: Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a 
tervezett iparterület-fejlesztéssel, illetve az iparterületen telephelyi épületek megvalósításával és a 
telephelyi tevékenységekkel a várhatóan kialakuló levegőkörnyezeti hatás csak az iparterületet és 
közvetlen környezetét érinti. A várhatóan kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület az 
épületek számára helyet adó ingatlant és a közvetlenül szomszédos területet érinti. Összességében 
megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel, illetve az iparterület-fejlesztéssel összefüggésben 
nem kell jelentős környezeti hatásra számítani. Az iparterület funkció szerinti hasznosítása üzemi- 
és egyéb logisztikai épületek kialakításával, valamint a későbbi működtetés megfelel a levegő 
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. Az 
iparterület-fejlesztésnek levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs akadálya. Az ipari terület 
építési tevékenysége várható levegőterhelésének hatásterülete a „maximális érték 80%-ánál 
nagyobb feltételre” mutatható ki, ami 47 m. A megvalósulást követő levegőterhelés 17 m-es 
legnagyobb hatásterületi kiterjedése, valamint az épületek iparterületen történő lehetséges 
elhelyezkedése alapján a fejlesztési területhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi hatásterület az 
oldalhatárok mentén jelölhető ki. A fejlesztési területtel szomszédos ingatlanokat a környezetben 
okozott levegőterheltség várhatóan már nem érinti. 
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Földtani közeg és felszín alatti víz: Az ipari terület működése során – normál üzemmenet esetén, a 
technológiai fegyelem betartása mellett – nem várható a földtani közeget és a talajvizet terhelő 
káros hatás. A technológia folytatása közben keletkező veszélyes anyagok tárolása és kezelése 
során be kell tartani a vonatkozó előírásokat. A körültekintő tervezés és telepítés, a technológiai 
fegyelem betartása mellett az ipari területen tervezett tevékenységeknek nincs káros hatása a 
felszín alatti környezetre. Ennek következtében a tényleges hatásterület földtani közeg és felszín 
alatti víz vonatkozásában a létesítés folyamán a földmunka határa, a normál üzemelés során 
vertikálisan az építmények alapsíkja, horizontálisan az építmények és a kiszolgáló utak felszíni 
vetülete. Mivel jelenleg nem adható meg pontosan az ipari területre a jövőben betelepülő 
vállalkozások infrastruktúra igénye és a tervezett üzemi technológiája, így a hatásterületet az ipari 
területet magába foglaló Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan teljes területével adjuk meg. 

 

Felszíni víz: Mivel az ipari terület a szennyvizeit nem közvetlenül befogadóba bocsátja, hanem 
elvezetésre kerül, így a felszíni víz környezeti állapotában negatív változás nem alakul ki, azaz a 
felszíni víz szempontjából hatásterület nem határolható le. 

 

Zaj és rezgés: A telephelyi épületek fejlesztési területre történő betelepítésével az építőipari 
kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb zajkibocsátással járó technológiai műveletek 
végzése és a legzajosabb építőipari gépek működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés 
esetében sem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. A zajterhelési 
követelmények biztosítása érdekében az építési munkát a kivitelezők a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt 
előírások teljesítésével kezdhetik meg. 

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelést abból a célból vizsgáltuk, hogy a környezeti hatás 
mértéke megítélhető legyen. Az előzetesen becsült forgalom alapján meghatároztuk a közlekedési 
zajterhelést és az eredményeket minősítettük az előírt határértékek figyelembevételével. A 
forgalom a fejlesztési területről történő kihajtást követően a 3208 j. ök. úton, majd a 31. sz. főúton, 
illetve az M3 autópályán halad. Mivel a 3208 j. ök. utat követően több megközelítési útvonal áll 
rendelkezésre, feltételezhető, hogy a forgalom legalább kettő-három irányban megoszlik, így egy-
egy útszakasz mentén 3 dB-lel kisebb zajterhelés alakul ki a működés során. 

A fejlesztéssel kialakuló iparterületről származó zaj az ingatlan oldalhatáraihoz legközelebbi zaj 
ellen védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében 
meghatározott üzemi zajterhelési határértékeket nem haladja meg, az előírt zajterhelési 
határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. A vizsgálati eredmények alapján a lakóterületek 
vonatkozásában kimutatott hatásterület zaj ellen védendő épületet, illetve lakóterületeket már nem 
érint. Az iparterület beépítésével a környezetben várhatóan fellépő zajterhelés a jelenlegi 
háttérterhelést nem befolyásolja érdemben. Az elvégzett vizsgálat eredményeit tekintve 
megállapítható, hogy a zajforrások telepítése és a zajforrások működése megfelel a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt 
előírásoknak. 

A vizsgálati eredmények alapján az iparterület-fejlesztéssel zaj- és rezgés elleni védelem 
szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. E szempontból környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése nem szükséges. 

A zajszempontú hatásterület vonalának távolságát a 34. táblázatban foglaltuk össze. 

Rögzítettük, hogy a jelen vizsgálati fázisban kimutatott hatásterületet minden üzemépület esetében 
az építési engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében a véglegesített zajforrás adatokra 
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figyelemmel javasoljuk pontosítani. A tervezett épületek megvalósulását és a tevékenységek 
beindítását követően helyszíni műszeres mérésekkel szükséges megállapítani a ténylegesen 
kialakuló zajterhelést és zajszempontú hatásterületet. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A tervezett ipari terület kialakítása, üzemelése és felhagyása során valamennyi hulladék gyűjtését 
és elszállíttatását az előírások szerint, a következő fő feltételek biztosításával végzik minden 
hulladéktípus esetében: 

 elkülönített gyűjtés arra alkalmas edényzetben, 

 megfelelően kialakított gyűjtőhely, 

 elfolyás, kiömlés esetén azonnali intézkedés lehetősége, 

 a veszélyes hulladékokra vonatkozóan az előírások betartása, 

 a hulladékok elszállít(tat)ása, arra feljogosított szervezeteknek való átadása. 

A tervezett ipari terület létesítése, üzemeltetése és felhagyása során az előírások betartásával 
végzett hulladékgazdálkodás a környezet veszélyeztetése, szennyezése nélkül megoldható. 

A terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása az ipari terület telekhatáron belüli területén 
azonosítható. 

 

Élővilág-védelem: 

Mivel a tervezett ipari területnek helyet adó ingatlan a Hevesi-sík (HUBN10004) nevű különleges 
madárvédelmi területhez tartozó területen fekszik, így Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
került összeállításra, amelyet a 7.sz. függelékben csatolunk. 

Növényvilág: Az építési és üzemelési munkálatok a Hevesi-sík Natura 2000 jelölő élőhelyeit nem 
érintik. A felmérések és korábbi adatok összegyűjtése nyomán megállapítást nyert, hogy a 
kijelölés alapjául szolgáló jelölő növényfajok nem élnek a vizsgált élőhelyen, a felmérések pedig 
nem mutattak ki újonnan ismertté váló jelölő növényfajt a tervezési területen. 

Állatvilág: Az építési és az üzemelési munkálatok a Hevesi-sík Natura 2000 jelölő állatfajait nem 
érintik. 

Az elkészült és működő ipari létesítmény az őshonos növényvilágra nincs közvetlen negatív 
(zavaró, v. károsító) hatással, mivel a terület már régóta intenzív szántóként funkcionál, ahol a 
természetes növénytakaró teljes mértékben hiányzik. Az állatvilág tekintetében a negatív hatások 
nagyobb mértékűek, ugyanis a szántóterület nagysága csökken, így az agrárterületeken is 
előforduló állatfajok – főként védett madárfajok – fészkelőterülete csökken. Ezen túlmenően a sík 
vidékre elhelyezett épület a vonuló állatfajoknak jelenthet akadályt, repülésük közben. A 
létesítmény a táji értékekre hatással lesz, melynek negatívumai hatékonyan csökkenthetők a jelen 
dokumentációban részletezett élővilág-védelmi javaslataink betartásával 

Az élővilágvédelmi hatásterületi lehatárolás: 

− Közvetlen hatásterület: az ipari terület ingatlan határától mért, a létesítményt körülvevő 50 
méter széles sáv (területi igénybevétel, munkagépek és járművek mozgása az építési 
területen, ideiglenes depóniák kialakítása), 

− Közvetett hatásterület: az ipari terület ingatlan határától mért, a létesítményt körülvevő 
200 méter széles sáv (zajterhelés, járművek és emberek mozgása). 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett ipari terület összesített hatásterülete az zajvédelmi 
hatásterület kiterjedésével adható, meg, amely a tervezett beruházás környezetében, az ipari terület 
határaitól számított 382 m-es szélességben határozható meg. 

A hatásterületek összesítését a 9.sz. mellékletben csatolt ábra mutatja. 

 

5. Szakértői állásfoglalás 

 

Az előzetes vizsgálat alapján összefoglalva megállapítjuk, hogy az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú 
ingatlan területén megvalósítandó ipari terület kialakítása és üzemeltetése – az alkalmazni tervezett 
műszaki, technológiai és szabályozási intézkedések bevezetése és normál üzemmenet során, 
valamint a jelen dokumentumban rögzített előírásaink teljes körű figyelembe vétele esetén – a 
környezetre a megengedett mértéknél nagyobb terhelést nem jelent, azaz a tevékenység a 
vonatkozó előírások betartásával engedélyezhető. 

A fenti vizsgálatok és értékelések alapján, a javasolt intézkedések betartása mellett a beruházás 
további környezetvédelmi szempontú vizsgálatát nem tartjuk indokoltnak. 

 

 

 

 

 

A dokumentum lezárva: 2018. február 14. 
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3.sz. melléklet 

 

A vizsgált ingatlan területhasználata a történelmi térképek szerint 

 

  



 
1. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata az első katonai felmérés (1763-1787) térképlapján 

(szinkronizált nézet, forrás: http://mapire.eu) 

 

 
2. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata a második katonai felmérés (1806-1869) térképlapján 

(szinkronizált nézet, forrás: http://mapire.eu) 

 

 
3. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata a harmadik katonai felmérés (1869-1887) térképlapján 

(szinkronizált nézet, forrás: http://mapire.eu) 

 



 
4. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata Erdőtelek 1885. évi kataszteri térképlapján 

(szinkronizált nézet, forrás: http://mapire.eu) 

 

 
5. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata az 1941. évi felmérés térképlapján 

(szinkronizált nézet, forrás: http://mapire.eu) 
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4.sz. melléklet 

 

A vizsgált ingatlan területhasználata a légifelvételek alapján 2008-2017 között 

 

  



 
1. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata 2008.04.29-én 

(forrás: Google Earth) 

 

 
2. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata 2009.09.05-én 

(forrás: Google Earth) 

 



 
3. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata 2012.09.26-án 

(forrás: Google Earth) 

 

 
4. ábra Az Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlan területhasználata 2013.08.23-án 

(forrás: Google Earth) 
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5.sz. melléklet 

 

A hatályos településszerkezeti tervlapok 
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ERDŐTELEK
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MÓDOSÍTÁS M=1:5000
Településszerkezeti terv módosítás

JELMAGYARÁZAT

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

TERVEZETT GYORSFORGALMI ÚT

LAKÓTERÜLET - FALUSIAS

VÉDELMI ERDŐ

IPARI GAZDASÁGI TERÜLET

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZD. TER.

TELEPÜLÉSI FŐÚT

IGAZGATÁSI HATÁR

BELTERÜLETI HATÁR

NATURA 2000 MADÁRVÉDELMI TERÜLET

BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRA

VEZETŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:
ERDŐTELEK KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATALA

DANKÓ GYULA

MÁTYÁS GÁBOR

MÉRETARÁNY:

DÁTUM:

M = 1 : 5000

2017.06.

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

RÉGÉSZETI TERÜLET HATÁRA

TERVEZETT KERÉKPÁRÚToooooooo
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Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz 

Mellékletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.sz. melléklet 

 

Az ipari terület tervezett helyszínrajza 
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0348/7

(0344) országos közút

Erdőtelek - Ipari fejlesztés - helyszínrajz
M1:2500

Beruházással érintett ingatlan adatai:

Hrsz.: 0336/8
Terület: 18.1590 ha
Natura 2000 terület
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Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
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7.sz. melléklet 

 

Az ipari terület beépítésének tervezett első üteme 
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Jelmagyarázat:
szgk parkoló

teherforgalomra méretezett út

tűzoltó felvonulási terület (kavics)

járda - kisforgalmú út (gáznyomásszabályozó)

608 m2

5809 m2

819 m2

110 m2

BRUTTÓ SZINTTERÜLETEK:

csarnok

iroda (300 m2) és szociális épület (300 m2)

acél tartószerkezetű lefedés

rakodó terület 1923 m2

2994 m2

600 m2

1454 m2

portaépület 34 m2

0336/8 hrsz

Erdőtelek - Ipari fejlesztés vázlatterve
M1:500

Beruházással érintett ingatlan adatai:

Hrsz.: 0336/8
Terület: 18.1590 ha
Natura 2000 terület

É



Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz 
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8.sz. melléklet 

 

A talajmechanikai fúrások elhelyezkedésének helyszínrajza 
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Függelékek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függelékek 
 

 

  



Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz 
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1.sz. függelék 

 

Az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata 

 

  



Rögzítés
dátuma

Tranzakció
megnevezése Tranzakció adatai Eredmény

2018.03.21. Belföldi forint átutalás

Inditószámla 
11702036 -20730314 
Célszámla 
10035003 -00299619 
Kedvezményezett neve: 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Összeg 
250.000   
Közlemény 
Igazgatási szolgáltatási díj 

Erdőtelek iparterület

Az aláírás sikeresen megtörtént!
Megbízását az OTP Bank fogadta
és feldolgozta. Tranzakció
azonosítója: 7955986603

Tranzakció aláírás

Kezdőoldal

Menükereső

Bankszámla

Lekérdezések

Számla részletes adatai

Számlatörténet

Számlakivonatok

Privát Banki Egységes
Portfólió Jelentés

Lekötött betét értesítők

Sorban álló tételek

Tranzakciók
ellenőrzése,
jóváhagyása, aláírása

Szerződések,
dokumentumok

Közüzemi számlák,
beszedések

Megtakarítások

Utalások

Vásárlás, feltöltés

Értékpapír

 

Üdvözöljük PRIBLICZKI ZSUZSANNA
Kiválasztott számla 
11702036 20730314 HUF

Időzár Időzár 04:3704:37Utolsó belépés:   2018.03.19.

16  Üzenetek Beállítások

KedvencekKedvencek
szerkesztéseszerkesztése

Adatok megadása1 Megerősítés2 Visszajelzés3

Köszönjük, megbízását az OTP Bank 
befogadta és feldolgozta.

Számlatörténet Tranzakció ellenőrzése

Impresszum Felhasználási feltételek Adatvédelem Jogi nyilatkozat Etikai nyilatkozat Technikai információ

© copyright 2012 OTP Bank Nyrt.

Belföldi forint átutalás
 

Számlakivonatok
 

Számlatörténet
 

Űrlapok karbantartása
 

16  Üzenetek Chat Segíthetünk

Kilépés

https://www.otpbankdirekt.hu/homebank/do/hb2/menuaccess?hb2NavmenuSelection=BANKSZAMLA
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Saját adatok

Dr. Bata Gábor
Státuszok

Kezdődátum Végdátum Státusz Oka Adat Határozat száma

2003.07.07. Kamarai Tag (Aktív) Migráció Migráció

Nyilvántartott sátuszok

Kezdődátum Végdátum Státusz Oka Adat Határozat száma

Minősítések

Minősítés Minősítés száma Kiállítás dátuma

Visszavont minősítések

Minősítés Minősítés
száma

Kiállítás
dátuma

Visszavonás
oka

Határozat
adat

Visszavonás
dátuma

Engedélyek

Kód Név Folyamat
státusz

Aktuális
állapot Kezdődátum Végdátum

SZKV-
1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő Elfogadva Aktív 2014.11.12.

SZKV-
1.3.

Víz- és földtani közeg védelem
szakértő Elfogadva Aktív 2014.11.12.

SZVV-
3.9.

Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani,
vízbázis-védelem Elfogadva Aktív 2014.11.12.

VZ-TEL Települési víziközmű tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

VZ-
TER

Területi vízgazdálkodási építmények
tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

VZ-
VKG

Vízkészlet gazdálkodási építmények
tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

Szakmai címek

Megnevezés Státusz Kezdődátum Végdátum

Tanúsítványok

Megnevezés Státusz Kezdődátum Végdátum

Tagozatok

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Szakmai Tagozat
Vízgazdálkodási- és Vízépítési Szakmai Tagozat
Környezetvédelmi Szakmai Tagozat

Kapcsolat társaságokkal

Nyilvántartási Szavazati
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Típus Név Webcím szám Tulajdonrész arány Kezdődátum Végdátum Város Irányítószám Utca Házszám

Alkalmazottak/tagok
PONDUS
Környezetvédelmi
és Mérnöki Kft.

C-13-000820 2014.02.28.
Budapest
XI.
kerület

1111
Bartók
Béla
út

30.

Kapcsolat személyekkel

Típus Név Tagszám Házszám Kezdődátum Végdátum

Etikai és fegyelmi ügyek

Típus Indulás
időpontja Státusz Megjegyzés Határozat

dátuma
Határozat

száma
Törlés

időpontja Szankció
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Kataszteri térkép és tulajdonilap-másolat 

 

 

  













27 m

28 m

39 m
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Régészeti hatásvizsgálat Erdőtelek község Településszerkezeti 
Tervéhez 
(Kutató: Fodor László régész)  

(részlet) 

 

 

Régészeti lelőhelyek a község külterületén: 

-A külterület északi részén húzódik K-Ny-i irányba az ún. Csörsz-árok, amely 

környezetében az M3-as autópálya építés során számos császárkori ill. népvándorlás-

kori lelőhely fordult elő.  

Erdőtelek határából egyelőre innen lelet előfordulásról nem tudunk. (jelölve 

térképmellékletünkön.) 

 

-Erdőtelki nyugati határrész az alatkai út közelében a  sóderbányák területén 

Schönvitzky Bertalan 1952. november 21-én bolygatott csontvázas sírt talált.  

Mellékletei : kard, kengyel, övdísz. Vélhetően X-XI. sz. honfoglaláskor. (Dobó István 

Vármúzeum Régészeti Adattára: RA: 6.) 

-2003-ban a régi szeméttelep régészeti ellenőrzésekor egy vélhetően őskori lelőhelyet 

regisztráltunk a község DK-i részétől kb. 400 méterre. 

Belterületen ismert lelőhelyek: 

1956 áprilisában Bakos gyula telkén a Rétföld utcában veremásás közben 

csontvázmaradványok kerültek elő egy kis edénnyel. Valószínű Avarkor. 

Kutatás, kiszállás és jelentés. Galván Károly RA:93 és RA: 108.) 

KÖH régészeti nyilvántartásában szereplő erdőtelki lelőhelyek: 

Erdőtelek 55176 Csörsz-árok császárkor 77-413 x: 264540, y: 746550 

Erdőtelek 49601 Hanyipuszta 
vaskor, népvándorlás kor, 

honfoglalás kor 
Sztereo: 308-433 x: 522280, y: 599560 

Erdőtelek 49599 Rétföld u. 
 

Sztereo: 308-433 x: 522450, y: 594650 
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A község rövid történeti ismertetése: 

A falura vonatkozó első ismert adat 1215-ből való. Plébániája szerepel az 1332-es pápai 

tizedjegyzékben, amely még Gumbrat-nevü plébánosát is megemlíti. 

A XV. századi kapcsolódó oklevelekben Egyházas-erdőtelek, majd Kápolnás-erdőtelek 

néven szerepel, de 1473-ban már újra Erdőtelek néven fordul elő. 1570 után a két 

falurészt – már (Alsó-és Felső-erdőtelek néven külön is említik. Mellette korán említést 

kap Hanyi, Honi névalakban Hanyi-puszta, amelynek mai napig megmaradt kápolnája 

(Szt.Anna) Erdőtelek fíliájaként szerepel. 

A dézsmajegyzékben 1675 után mint kuriális falu szerepel.  

Birtokosai között ismert XVII-XVIII. századi személyiséget is találunk.  

1600-tól többek között ismerjük méhkereki Sápy Gáspár, Bornemissza Margit, 

Szentmáriay István nevét.  

1691-ben és 1692-ben Butler János egri várkapitány szerzi meg Hanyi-pusztával együtt. 

A birtokot az örökbefogadott unokaöccse Butler János Lajos, majd Hanyival együtt 

annak gyermekei kapják.  

A legutolsó Butler János adósságai miatt birtokperekbe és szabálytalan adásvételekbe 

bonyolódik, de nővérei révén a XIX. század elején újra visszakerül a Butler kezelésébe. 

1860-ban lakosainak száma: 2741.(A Butler féle kastély ma a faluban helyreállítva 

látható, amely körül arborétum található. Lásd a kastély részletét a 

fényképmellékletben.) 

Templomát eddigi ismereteink szerint 1720. körül építhetik újjá, mivel egy püspöki 

gazdasági iratban 1732-ben, mint megújított templom szerepel. Titulusa Szent Kereszt 

felmagasztalása. 
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Fényképek a déli területhez 2007. szeméttelepek felszám. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A falu utolsó házai 

Közút Tenk felé 
kb. 200 m Ny-ra 

lelőhely ( őskor) 
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Erdőtelek község DK-i belterület és külterületi határrésznek Településrendezési 
Tervmódosításához készült Régészeti Örökségvédelmi nyilatkozat 2010. 
(Kutató: Fodor László régész) 
 
 
 
Előzmények: 

Erdőtelek községhez teljes területére 2004-ben készítettünk Régészeti Örökségvédelmi 

Hatásvizsgálati anyagot, amelyben megjelöltük a helytörténeti fontosságú és régészeti 

érintettségű területeket. (L. 2004 évi hatásvizsgálatunk régészeti térképi jelölését a 

mellékletben Fodor L.) 

A  falu  D-i ill. DK-i területén kiépülő iparterületi részhez  újabb telekingatlanok   

bevonásával Településrendezési Tervmódosítást készít az miskolci Északterv- 

Panoráma Kft. 

A Kft. kért meg, hogy a változtatással érintett területhez adjunk régészeti véleményezést 

és nyilatkozatot. Ehhez megadta a Településrendezési Terv általi és módosítási részek 

helyszínrajzait, melyen jelölve a módosítás alá kerülő telekingatlanokat. (L. 2. sz. 

térképi mellékletünk két térképi részletét.) 

A kijelölt terület a Tenk irányában haladó főközlekedési út két oldalán található, ahol 

már mai is iparterületi létesítmények találhatók.  

A térképi mellékleten szereplő (Lila színnel jelölt) területek érintettek a változtatásban. 

(L. vonatkozó térképi mellékletünket, a hrsz-ekkel) 

 

Régészeti érintettség kérdése: 

Az érintett területen régészeti érintettség jelenleg nem ismert és nem található. 

A közelében néhány évvel ezelőtt a hulladéklerakók felszámolásához általunk készült 

vizsgálatai anyagban a már régebben felszámolt hulladéklerakó környezetében 

kimutattunk őskori településnyomokat. (L. térképen jelölve a mellékletben) 

 

Véleményezés és javaslat: 

A fenti erdőtelki D-i és DK-i területen a térképi mellékletben szereplő tervezendő 

iparterületi területbővítésnek nincs régészeti akadálya, azaz a Településrendezési 

Tervben történő változtatás ilyen szempontból tervezhető.  

Azonban a beruházási ütemben figyelemmel kell lenni a területhez néhány száz méterre 

eső régészeti érintettségre,) továbbá a vonatkozó örökségvédelmi törvényi előírásokra.  
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Jelen esetben az egykori hulladéklerakónál korábban megfigyelt leletek miatt, a 

beruházás kivitelezési földmunkáinak végzéséhez javasolható annak költségére a 

régészeti felügyelet. 

 
Mellékletek: részlet a 2004 évi hatásvizsgálati anyagból, vonatkozó térképek és  
                      jelölések, továbbá fényképek  
 

 

 
Eger, 2010. március 22.                           Fodor László sk. 
                                                              régész muzeológus  
                                                                    tud. kutató 
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Erdőtelek község DK-i belterület és külterületi határrésznek Településrendezési 
Tervmódosításához készült Régészeti Örökségvédelmi nyilatkozat 2010. 
(Kutató: Fodor László) 
Melléklet: 1. 1.10000-es sztereogrf. térk szelv. (77-433) 
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Erdőtelek község DK-i belterület és külterületi határrésznek Településrendezési 
Tervmódosításához készült Régészeti Örökségvédelmi nyilatkozat 2010. 
(Kutató : Fodor L. régész) 
Melléklet: 2. ( Tervezői térképen jelölve a vált. területet és régészeti érintettséget) 

 

Változással érintett terület 
           (Lilával jelölt) 
0336/8 
03438/4 
03438/5 
03438/6 
03438/7 
0347/11 
0347/13 

Régésztileg jegyzett  
területek 

1. Csörsz‐árok 
2. Faluközpont 

3. Hulladéklerakó 

1. 

2.

3. 

Erdőtelek 

TENK 
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Talajvédelmi terv 

 

 

  



Humuszos termőtalaj mentését megalapozó 
 
 

T A L A J V É D E L M I  T E R V  

 

 
 

az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez 
 

 
 

 
Megrendelő:   Erdőtelek Községi Önkormányzat 
    3358 Erdőtelek, Fő utca 105. 
 
Készítette:   TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 

6503 Baja, Táltos u. 13. 
 
 

Honlap:   www.talajterv.hu 
Email:     talajterv@talajterv.hu 
 
Tervszám:    TT-Erdőtelek Önkormányzat-hm/2017. 
 
Készítés ideje:   2017. szeptember 11. 

 
 

 
 

A talajvédelmi terv a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvön kívül összesen 14 db számozott oldalt tartalmaz. 
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1. INFORMÁCIÓS ADATLAP - ALÁÍRÓLAP 

 
Engedélyes: 

1. Neve:     Erdőtelek Községi Önkormányzat 

2. Címe:    3358 Erdőtelek, Fő utca 105. 

3. Kapcsolattartó neve:  Lőcseiné Nagy Mária 

  

4. Kapcsolattartó elérhetősége:  

a. Telefon:  06-36-596-100 

b. Email:   erdotelek@agria.hu 
 

Terület: 

1. Település:  Erdőtelek  

2. HRSZ:  0336/8  

3. Alrészlet:  -  

4. Művelési ág:  szántó  

5. Teljes terület (ha):  18,1590 ha  

6. Végleges más célú hasznosítással 

érintett terület (m2):  181590  

 
A térképmelléklet elkészítéséhez szükséges térképmásolatot, valamint az ingatlan 
nyilvántartási adatokat a megrendelő biztosította számunkra. 

 

Tervező, szakértő: 

 

TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 
6503 Baja Táltos u. 13.  
 
 
 

Korláth Zsolt  
ügyvezető, talajvédelmi szakértő 
Szakértői nyilvántartási szám: 
004/2011. 
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2. ELŐZMÉNYEK 
 

Terv tárgya, a korábban készített talajvédelmi dokumentációk ismertetése, a megrendelés 
célja 
 
A MEGRENDELŐ az Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan 181590 m2 nagyságú a jelenlegi ingatlan 
nyilvántartás szerinti állapotában mezőgazdasági terület, végleges más célú hasznosításának 
engedélyezéséhez rendelte meg cégünktől a talajvédelmi terv elkészítését. 
 
A hatályos jogszabályok alapján a termőföld minősítésű ingatlan művelésből való 
kivonásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Az ingatlan nyilvántartás szerint 
termőföldként nyilvántartott ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez 
megrendelt jelen talajvédelmi terv a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásainak 
figyelembe vételével készült. 
 
A talajvédelmi terv készítésének célja, hogy a rendelkezésre álló adatok, valamint a helyszíni 
és a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján meghatározza a mentésre érdemes 
humuszos termőréteg vastagságát és minőségét, ismertesse a kapcsolódó talajvédelmi 
követelményeket, valamint javaslatot tegyen a mentésre érdemes humuszos talaj 
mennyiségére. 
 
Amennyiben szükséges, a terv alapját képezheti a későbbiekben a területen tervezett 
beruházás engedélyezése során elkészítendő humuszgazdálkodási tervfejezetnek is. 
 
Talajtani szempontból a humuszos feltalaj a felső, egyenletesen humuszos, szerkezetes szint. 
Egyes talajtípusoknál a szerkezetesség elmarad, gyakran csak szín alapján különíthető el az 
alatta lévő átmeneti, vagy humuszmentes szinttől, amelynek az összes szervesanyag 
tartalma a gyökérmaradványok miatt még jelentős lehet, de valódi humuszanyagokat már 
sokkal kisebb mennyiségben tartalmaz. 
 
A végleges más célú hasznosítással érintett termőföldterület tekintetében korábban készített 
talajtani szakanyagok általunk nem ismertek. 
 
A vizsgált területen kiépített műszaki talajvédelmi létesítmények nem találhatók. 
 
Tevékenység bemutatása, szükségességének indoklása 
 
A megrendelő a talajvédelmi tervet az érintett ingatlanra kiterjedően, az illetékes körzeti 
földhivatalnál lefolytatandó végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárásában kívánja 
felhasználni. 
 
A területen tervezett beruházás 
 
Ipari tevékenység létesítményeinek kialakítása. 
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3. A MINTAVÉTEL IDEJE, MÓDJA 
 

Az engedélyezni kívánt földrészleten a helyszíni bejárás és a szükséges minták megszedése 
2017. augusztus 22-én történt. Az ingatlan helyszíni bejárását követően került sor fúrt 
talajszelvények kijelölésére. A területet négy mintavételezési egységre osztottuk fel, 
melyeken négy darab furatot mélyítettünk le és talajvizsgálat céljából mintákat vettünk. A 
mintavételi pontokon bolygatott talajmintavételt végeztünk a mentésre érdemes humuszos 
termőréteg mélységének meghatározása és a fúrt szelvény morfológiájának leírása céljából. 
A mintavételi pontok EOV koordinátái 1. pont 746319;259153, 2. pont 746477;259258, 3. 
pont 746608;259062, 4. pont 746455;258956. A mintavételi pontok helyét a részletes 
helyszínrajzon ábrázoltuk (lásd csatolva a mellékletek között). 
 
Megszedett talajminták típusa és mennyisége: 
 
Alapvizsgálatok:  8 db 
 
Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének helye: 
 
MINERÁG Kft. Laborcontrol Laboratórium  
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 9.   (Akkreditálási szám: NAT-1-1207/2015) 
 
4. A TERÜLET BEMUTATÁSA, FÖLDRAJZI, DOMBORZATI ÉS TALAJTANI JELLEMZÉSE  
 

a) A terület tágabb környezetének (kistáj) jellemzése: 
 
A végleges más célú hasznosítás által érintett terület az Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság 
középtájon belül a Hevesi-sík kistáj része. A kistáj 86 és 202 méter közötti tszf-i magasságú, 
lényegében a Laskó- és az Eger-patak hordalékkúp-síksága. A felszíne enyhén D felé lejt, és 
hullámos. Alakításában főként a folyásirányát igen gyakran változtató Eger-patak vett részt. 
 
A területen nagy vastagságban pannóniai üledéköszlet alakult ki, melyre a pleisztocénban 
különféle üledékek települtek. Legjellemzőbbek az iszapos, csillámos homok, a löszszerű 
anyagok, valamint a folyóvízi és mocsári agyag. A kistáj É-i részén lokális jelentőségű 
kavicskészlet található. 
 
A talajtakaró tarkaságát jellemzi, hogy összesen 9 féle talajtípus alakult ki. A talajok zöme 
löszös anyagokon képződött. A Jászszentandrás és Kál között húzódó homok üledéken 
kovárványos barna erdőtalaj és humuszos homoktalaj képződött, míg Füzesabonytól keletre 
a nyirokszerű agyagon csernozjom barna erdőtalaj alakult ki. Jászapáti és Heves térségében 
réti csernozjomokat találni. A kistáj D-i részén a réti és szikes talajok aránya a legnagyobb. 
Jelentősebb mennyiségben a szolonyeces réti talajok fordulnak elő. A talajvíz mélysége 2-4 
méter között van. 
 

b) A vizsgálat alá vont terület szűkebb környezetének bemutatása 
 
A mintázott terület az Erdőtelek és Tenk településeket összekötő közútról közelíthető meg, 
közvetlenül az SBS Kft. üzeme mellett fekszik a közúttal párhuzamosan. Az ingatlan nagy 
részét megtárcsázták, egy kb. 60 méter széles füves lucerna csík kivételével. Domborzata sík, 
de felszíne enyhén hullámos. Szél formálta terület, a Hevesi homokhát karéja nyúlik idáig. 
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É-i, ÉK-i irányba már csernozjom jellegű, löszön kialakult talajok képződtek, míg a vizsgált 
ingatlanon homokon, homokos löszön humuszos homoktalaj. A terület talajtani szempontból 
átmenetet képez a gyengébb homok textúrájú talaj és a löszön képződött vályog talaj között. 
 
A helyszínen fúrt talajszelvények morfológiája alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
ingatlanon humuszos homoktalaj található. 
 
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a talaj mintázott rétege jellemzően 
gyengén lúgos kémhatású. A vízben oldható só tartalma, valamint a vizes pH értéke minden 
minta esetében határérték alatti. A termőréteg közepes vastagságú, homokos vályog 
textúrájú. Az altalajban a szénsavas mész tartalma változó. A mintavételi pontok 
környezetéről a mellékletben közölt fotók adnak tájékoztatást, míg elhelyezkedésük a csatolt 
részletes helyszínrajzon látható. 
 

c) A laborvizsgálatokra mintázott fúrt talajszelvények helyszíni leírása 
 
Az 1. számú mintavételi ponton fúrt talajminta jellemzése: 
 
0-40 cm: szürkésbarna színű sárgás színárnyalattal, friss tapintású, szerkezet nélküli, homok 
fizikai talajféleségű réteg. Gyengén humuszos, kémhatása alapján gyengén lúgos. 
 
40-60 cm: világos szürkésbarna színű sárgás-fehéres színárnyalattal, homok fizikai 
talajféleségű, csökkenő humusztartalommal 1,04 %. A kémhatás ebben a szintben is gyengén 
lúgos. 
 
60-100 cm: világos sárgásbarna színű fehéres színárnyalattal, homok textúrájú, fehéres 
mészkiválások találhatók a szintben. 
 
A helyszíni, valamint a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapítható, hogy az 1. számú 
mintavételi ponttal jellemezhető területen a mentésre érdemes humuszos termőréteg 
vastagsága a felső 60 cm. 
 
A 2. számú mintavételi ponton fúrt talajminta jellemzése: 
 
0-40 cm: sötét szürkésbarna színű, nyirkos tapintású, szerkezet nélküli, homokos vályog 
fizikai talajféleségű réteg. Közepesen humuszos, kémhatása alapján gyengén lúgos. 
 
40-60 cm: világos szürkésbarna színű, homokos vályog fizikai talajféleségű, csökkenő 
humusztartalommal 1,92 %. A kémhatás ebben a szintben is gyengén lúgos. 
 
60-100 cm: világos sárgásbarna színű szürkés színárnyalattal, homok textúrájú, fehéres apró 
mészkiválások találhatók a szintben. 
 
A helyszíni, valamint a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 2. számú 
mintavételi ponttal jellemezhető területen a mentésre érdemes humuszos termőréteg 
vastagsága a felső 60 cm. 
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A 3. számú mintavételi ponton fúrt talajminta jellemzése: 
 
0-40 cm: sötét szürkésbarna színű sárgás színárnyalattal, friss tapintású, gyengén 
szerkezetes, homokos vályog fizikai talajféleségű réteg. Közepesen humuszos, kémhatása 
alapján gyengén lúgos. 
 
40-65 cm: világos szürkésbarna színű sárgás színárnyalattal, homokos vályog fizikai 
talajféleségű, csökkenő humusztartalommal 1,98 %. A kémhatás ebben a szintben is gyengén 
lúgos. 
 
65-100 cm: világos sárgásbarna színű, homok textúrájú, fehéres mészkiválások találhatók a 
szintben. 
 
A helyszíni, valamint a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 3. számú 
mintavételi ponttal jellemezhető területen a mentésre érdemes humuszos termőréteg 
vastagsága a felső 65 cm. 
 
A 4. számú mintavételi ponton fúrt talajminta jellemzése: 
 
0-45 cm: szürkésbarna színű, száraz, szerkezet nélküli, homokos vályog fizikai talajféleségű 
réteg. Közepesen humuszos, kémhatása alapján gyengén savanyú. 
 
45-75 cm: sárgásbarna színű szürke színárnyalattal, homokos vályog fizikai talajféleségű, 
csökkenő humusztartalommal 1,59 %. A kémhatás ebben a szintben már gyengén lúgos. 
 
75-100 cm: sárgásbarna színű, homokos vályog textúrájú. 
 
A helyszíni, valamint a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 4. számú 
mintavételi ponttal jellemezhető területen a mentésre érdemes humuszos termőréteg 
vastagsága a felső 75 cm. 
 
A négy mintavételi ponton vett minták vizsgálati eredményei alapján, figyelembe véve a 
terepi felvételezés tapasztalatait, egységesen 60 cm-ben határozható meg az ingatlan teljes 
területére a mentésre érdemes humuszos termőréteg vastagsága. Ennél vastagabb 
mentésre érdemes termőréteg megadása esetén a talajképző kőzet letermelésre kerülhet. 
 
Talajtípus:  Humuszos homoktalaj 
Talajképző kőzet: Homok, löszös homok 
  
 
Általánosan a humuszos homoktalajokról 
 
A humuszos réteg kialakulása morfológiailag már jól megfigyelhető, de a talajképződés 
egyéb bélyegei még hiányoznak, enyhén kifejezettek. Humuszos rétegük vonalszerű 
élességgel megy át a talajképző kőzetbe. Humusztartalmuk az esetek többségében 1,5% 
alatti 
 
 

d) Az érintett terület jellemzése a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján: 
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Erdőtelek 1/1 
0-40 cm 

KA: 29 pH: 7,65 só: <0,02% 
mész: 
0,84% 

Hidr. acid.:  - 
humusz: 

1,34% 

Erdőtelek 1/2 
40-60 cm 

KA: 26 pH: 7,85 só: <0,02% 
mész: 
3,76% 

Hidr. acid.:  - 
humusz: 

1,04% 

Erdőtelek 2/1 
0-40 cm 

KA: 33 pH: 7,39 só: <0,02% 
mész: 
0,84% 

Hidr. acid.: - 
humusz: 

2,38% 

Erdőtelek 2/2 
40-60 cm 

KA: 35 pH: 7,9 só: <0,02% 
mész: 
2,09% 

Hidr. acid.: - 
humusz: 

1,92% 

Erdőtelek 3/1 
0-40 cm 

KA: 38 pH: 7,72 só: <0,02% 
mész: 
0,84% 

Hidr. acid.: - 
humusz: 

2,66% 

Erdőtelek 3/2 
40-65 cm 

KA: 38 pH: 7,91 só: <0,02% 
mész: 
4,18% 

Hidr. acid.: - 
humusz: 

1,98% 

Erdőtelek 4/1 
0-45 cm 

KA: 32 pH: 6,6 só: <0,02% mész: - 
Hidr. acid.: 

9,75 
humusz: 

2,2% 

Erdőtelek 4/2 
45-75 cm 

KA: 38 pH: 7,88 só: <0,02% 
mész: 
0,84% 

Hidr. acid.: - 
humusz: 

1,59% 

 
 
 
pH: A vizes pH értéke jellemzően gyengén lúgos. 
Kötöttség: A talaj kötöttsége homok, homokos vályog. 
Karbonát: Gyengén meszes talaj. 
Vízoldható só: Határérték alatti. 
Humusztartalom, 
humuszos szint: Közepesen humuszos, közepes termőréteg. 
 
 
5. HUMUSZMENTÉSI JAVASLATOK 
 
A 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet meghatározza a mentésre minden esetben vagy 
feltételesen érdemes humuszos talajréteg tulajdonságait. Ezek szerint mentésre minden 
esetben érdemes a talajréteg: 
 

 ha mélysége legalább 20 cm, 

 a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, 

 a humusztartalma nagyobb, mint 1,0 %, 

 talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz, 

 a talaj, vízben oldható sótartalma 0,15 %-nál kisebb. 
 
A helyszíni bejárás tapasztalatai, a laboratóriumi eredmények elemzése, valamint a fenti 
jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve megállapítható, hogy a végleges más célú 
hasznosítással érintett Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan talajának 0-60 cm-es humuszos 
termőrétege talajvédelmi szempontból a kötelezően mentendő kategóriába tartozik. 
 
A mintavételi pontokhoz köthető, mentésre érdemes humuszos termőréteg vastagságot a 
mellékletként csatolt részletes helyszínrajzon tüntettük fel. 
 



E r d ő t e l e k  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  -  h u m u s z m e n t é s i  t a l a j v é d e l m i  t e r v  

 
 

 
 

T A L A J T E R V  K f t .  -   6 5 0 3  B a j a  T á l t o s  u .  1 3 .  
 
 

8

Elméleti humuszvagyon a vizsgálattal érintett Erdőtelek 0336/8 hrsz-ú ingatlan mintavételi 
pontokkal jellemezhető területén: 
 
Területnagyság: 181590 m2 

Humuszréteg átlagos mélysége: 0,60 m 
Humuszos talajanyag mennyisége: 108954 m3. 
 
A vizsgálattal érintett területen található humuszos talajanyag mentéséről, tárolásáról és 
későbbi eredeti funkciójának megfelelő felhasználásáról a beruházó (a terület tulajdonosa) 
gondoskodik. 
 
Termőréteg letermelés esetén a mentett humusz felhasználását – amennyiben lehetőség 
van rá - a vizsgálat alá vont területen, zöld felületek kialakítására, parkosításra érdemes 
felhasználni. A végleges, más célú hasznosítással érintett területen a mentett és helyben 
hasznosított humuszos réteg vastagsága az eredeti humuszvastagsággal együttesen nem 
haladhatja meg a 100 cm-t. 
 
Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a helyben nem hasznosítható mennyiség elszállítása is 
alternatíva lehet a befektetőnek. 
 
Ha az elszállításra kerülő humusz más mezőgazdasági területen termőrétegként kerülne 
hasznosításra, úgy ezt megelőzően ennek a területnek a talajtani vizsgálatára is szükség van. 
A mentett humuszt csak gyengébb minőségű mezőgazdasági területeken lehet felhasználni, 
annak termőrétegének javítására. 
 
Amennyiben a mentett humuszból más területen is felhasználásra kerülne nem csak a 
beruházás helyén, úgy a beruházó a kiviteli tervek alapján talajvédelmi járulékot fizet az 
illetékes talajvédelmi hatóság felé. 
 
 
Baja, 2017. szeptember 11. 
 
 
 

MELLÉKLETEK: 
 
 

 Térképek 
 Fényképek 
 Szakértői nyilvántartásba vételi okirat másolata 
 Nyilatkozat 
 Laboratóriumi vizsgálati eredmények 

 
 
 

1. számú melléklet: Átnézeti helyszínrajz (Google térkép) 
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2. számú melléklet: Részletes helyszínrajz 
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3. számú melléklet: Fényképek 

 
 
 

  
1. sz. fénykép: Az 1. sz. mintavételi pont környezete 2. sz. fénykép: Az 1. sz. mintavételi ponton fúrt 

talajminta 

 
 
 

  
3. sz. fénykép: A 2. sz. mintavételi pont környezete 4. sz. fénykép: A 2. sz. mintavételi ponton fúrt 

talajminta 
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5. sz. fénykép: A 3. sz. mintavételi pont környezete 6. sz. fénykép: A 3. sz. mintavételi ponton fúrt 

talajminta 

 
 
 

  
7. sz. fénykép: A 4. sz. mintavételi pont környezete 8. sz. fénykép: A 4. sz. mintavételi ponton fúrt 

talajminta 
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4. számú melléklet: Szakértői nyilvántartásba vételi okirat másolata 
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5. számú melléklet: Nyilatkozat 

 
 
 
 

 
S Z A K É R T Ő I  N Y I L A T K O Z A T  

 
 
 

Korláth Zsolt – 6503 Baja Táltos u. 13. - mint a TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője és talajvédelmi szakértője nyilatkozom, hogy megfelelő szakértői jogosultsággal 
és gyakorlattal rendelkezem a talajvédelmi terv készítés területén.  
 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 004/2011. számon vett nyilvántartásba, mint 
talajvédelmi szakértőt.   
 
Az elkészített talajvédelmi terv megfelel a talajvédelmi terv készítésének részletes 
szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet rendelkezéseinek, formai és tartalmi 
követelményeinek.  
 
 
 
 
 
         Korláth Zsolt 
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Ipari terület kialakítása Előzetes vizsgálati dokumentáció 
Erdőtelek, 0336/8 hrsz 

Függelékek 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.sz. függelék 

 

Natura 2000 hatásbecslés dokumentációja 
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1. Azonosító adatok 
 
1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
Engedélykérő alapadatai: 
Megnevezés:    Erdőtelek Község Önkormányzata 
Cím:       3358 Erdőtelek, Fő u. 105. 
Képviseli:     Forgács Jánosné Tóth Erzsébet polgármester 
Telefon, fax:   06‐36‐496‐001 (fax is), 06‐36‐496‐479 (polgármester), 06‐36‐596‐100 

(jegyző) 
Web:       www.erdotelek.hu 
E‐mail:     erdotelek@agria.hu, jegyzo@erdotelekpenzugy.t‐online.hu 
 
 
A Natura 2000 hatásbecslés összeállítója: 
Megnevezés:    Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. 
Székhely:     1111 Budapest, Bartók B. út 30. félemelet 1. 
Elérhetőség:    tel.: 061‐279‐00‐13, 0620‐369‐31‐21; fax: 061‐279‐00‐14 
Honlap:     www.pondus.hu; e‐mail: info@pondus.hu 
Ügyvezető:     Dr. Bata Gábor – Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 13‐10593 
 
 
1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, szakmai 
referenciáinak leírása 
Név:  

Bajor Zoltán, okl. környezetgazdálkodási agrármérnök 
Szakértői engedély száma és minősítése: 
  SZ‐014/2016.; SZTV – Élővilágvédelem, SZTjV – Tájvédelem 
 
 
 

2. Az érintett Natura 2000 területek bemutatása 
 
A  tervezett  beruházással  kapcsolatos  adatok  ismeretében,  a  helyszíni  terepbejárások  2017. 
november  és  2018.  január  között  történtek.  Az  ezen  bejárások  során  tapasztaltak,  az  érintett 
természetvédelmi  kezelők  szakembereivel  történt  konzultációk  és  a  szakirodalmi  forrásokban 
található információk birtokában készítettük el jelen dokumentációt. 
A hatásbecslésben  leírtak  az  Erdőtelek  közigazgatási  határán belül  elhelyezkedő 0336/8 hrsz.‐ú 
terület északi részére értelmezendő. 
 
 
2.1. A Natura 2000 területek neve és kódja, amelyre a beruházás várhatóan hatással van 
A  tervezett  beruházás  az  alábbi  Natura  2000  területre  lehet  hatással,  melynek  részletes 
bemutatását  az  állami  természetvédelem  elektronikus  és  nyomtatott  kiadványai,  publikációi 
alapján végezzük el. 

- Hevesi‐sík (HUBN10004) nevű különleges madárvédelmi terület (KMT) 
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A tervezett beruházás közvetett hatásterülete által érintett:  

- Hevesi‐sík (HUBN10004) nevű különleges madárvédelmi terület (KMT) 
 
Hevesí‐sík (KMT): 
Terület neve:  Hevesi‐sík 
Terület státusza:    különleges madárvédelmi terület 
Terület kódja:     HUBN10004 
Területe:      77 016.28 hektár 
NPI működés terület:   Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
A terület státusza (megjelölendő): 

× különleges madárvédelmi terület 
□ különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
□ jóváhagyo  különleges természetmegőrzési terület 
□ jóváhagyo  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
□ különleges természetmegőrzési terület 
□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 
Általános leírás, jellemzés: 
A terület földrajzilag a Hevesi ártér és a Hevesi‐sík kistájakat fedi le. Felszínét a Tisza és mellékfolyói 
(az  Eger,  a  Laskó  és  a  Tarna)  formálták.  A  két  kistájat  ma  már  igen  enyhe  domborzati 
szintkülönbségek  jellemzik,  az  Alföld  egyik  jellegzetes,  szinte  teljesen  sík  vidékén  járunk.  Az 
éghajlata  meleg  és  száraz,  szélsőséges  hőmérsékleti  ingadozásokkal,  kifejezetten  nagy  számú 
napos órával és éves szinten igen kevés csapadékkal. A vidék nagy része ártér, amelyet löszös iszap 
borít, ezen alakultak ki a különféle szikes talajok. Az északi, magasabban fekvő térszíneket réti talaj 
borítja.  Jellemzően  külterjes  mezőgazdálkodás  folyik,  erdők  csak  nagyon  korlátos  mértékben 
találhatók a területen, amelyet  legnagyobb részt szántók, kisebb részben gyepek dominálnak. A 
gyepeket  sótűrő  fajok  jellemzik,  fajösszetételüket  erősen  befolyásolják  a  különböző  emberi 
tevékenységek (folyószabályozás, külterjes legeltetés). Emiatt a gyepek fajszegények, ugyanakkor 
különlegesek, hiszen csak kevés faj képes alkalmazkodni az itt uralkodó szélsőséges viszonyokhoz. 
A terület legértékesebb élőlényei a ritka és veszélyeztetett madárfajok képviselői. Fészkel itt túzok 
(Otis  tarda), ugartyúk  (Burhinus oedicnemus) és szalakóta (Coracias garrulus), de jelentős 
állománnyal képviseltetik magukat egyes ragadozómadarak is, így a parlagi sas (Aquila heliaca), 
a kerecsensólyom  (Falco cherrug), a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a kékvércse (Falco 
vespertinus). A vonulási időszakban parti madarak tömegei jelennek meg a pusztán, telente pedig 
nagyszámú rétisas keres itt táplálékot. A területnek csak kis része védett. A területen a kijelölés 
alapjául  szolgáló,  un.  jelölőfajok  közül  az  országos  és  nemzetközi  viszonylatban  is  jelentős 
állománnyal  bíró  (A  és  B  kategóriába  sorolható)  madárfajok  kedvező  védelmi  helyzetének 
fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása a cél. 
 
Természetvédelmi célkitűzések 
 
Általános célkitűzés:  
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 
közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása,  lehetőség  szerinti  fejlesztése,  valamint  a  Natura  2000  területek  lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
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Specifikus célok: 
Kedvező természetvédelmi helyzet (célállapot): 
A Hevesi‐síkon jellemző élőhelyek ökológiai állapotának fenntartása,  javítása, valamint az  itt élő 
jelölőfajok állományának stabilizálása, lehetőség esetén növelése. 

 Általános élőhelyvédelem: 
o A  területen  megtalálható  természetközeli  társulások  állapotának  fenntartása 

megfelelő kezelési módszerekkel. 
o A táj kialakulásában nagy szerepet  játszó és a  természeti értékek  fennmaradását 

biztosító hagyományos, extenzív gazdálkodási módok fenntartása. 
o A  védett  területeken  komplex  élőhelyfejlesztési  és  rekonstrukciós  elképzelések 

megvalósítása, különös tekintettel a vizes élőhelytípusok rehabilitációjára, és a fás 
társulások kedvezőtlen állományszerkezetének helyreállítására. 

 Fajvédelem: 
o Legfontosabb  célkitűzés  a  térségben  élő  jelölő  fajok  fennmaradásának, 

szaporodásának biztosítása. 
o Az általános élőhelyvédelmi intézkedések teremtik meg ennek az alapját.  
o Egyes  fokozottan  veszélyeztetett  fajok  vonatkozásában  speciális  fajvédelmi 

programok kidolgozása végrehajtása. 
o Ennek  keretében  számukra  a  megfelelő  szaporodó‐,  táplálkozó‐,  pihenő‐  és 

búvóhelyeket kell biztosítani ezek háborítatlanságát fenntartani. 
 
2.2.  Közösségi  jelentőségű  fajok,  illetve  élőhelytípusok  a  felsorolása,  amelyeknek  valamely 
állományára vagy  természetvédelmi helyzetére a Natura 2000  területen hatással  lehet a  terv 
vagy beruházás 
A 275/2004.  (X. 8.) Korm.  rendelet 15.  sz. mellékletében  leírtak alapján becsülni  kell  a  fajok és 
élőhelytípusok fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek között különösen: 

a)  a  szaporodási  helyet,  fészkelőhelyet,  dürgőhelyet,  pihenőhelyet,  táplálkozóhelyet, 
vonulóhelyet, 

b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét, 
c)  az  egyedek  és  élőhelyek  fennmaradásához  szükséges  egyéb  környezeti  tényezők  ‐ 
különösen a  táplálékállatok vagy  ‐növények,  talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus 
tényezők fennmaradása ‐ fennállását, 

d) az állománylimitáló tényezők változásait, 
e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint, 
f) a ragadozók állományának növekedését. 

Fajok esetében kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi szempontokra: 
1.  A  tevékenységgel  érintett,  a  kijelölés  alapjául  szolgáló  fajok  egyedeinek  száma, 
állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 
3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai 
közösségi szintet is) 

4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján) 
5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a 
célzott  védelmi  intézkedéseket  kivéve minden  egyéb  beavatkozás nélkül,  kizárólag a  faj, 
illetve  élőhelyének  dinamikája  következtében  rövid  időn  belül  visszaálljon  egy  olyan 
állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy attól jobb 

Élőhelytípusok esetében kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi szempontokra: 
1. Az érintett terület jellemzői 
2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében 
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3. Az élőhelytípus ritkasága 
4. Az élőhelytípus ellenálló‐képessége külső behatásokkal szemben 
5.  Társulásalkotó  és  az  élőhelytípusra  jellemző  tipikus  fajok  tekintetében  az  1‐4.  pontok 
mellett a fajokra vonatkozó szempontokat is figyelembe kell venni. 

Az alábbiakban felsoroljuk az érintett Natura 2000 terület jelölő élőhelyeit, illetve jelölő fajait. Azon 
élőhelyeket és fajokat, melyek a beruházás során felépítendő épület és környező burkolt felületek 
körül  elhelyezkedő  200  m‐es  szélességű  sávjának  topográfiai  környékén  előfordulnak,  vagy  az 
elmúlt 5 évben előfordultak, vastagítással  kiemeljük a  szövegben. A  kiemelt  élőhelyek és  fajok 
bemutatására ezt követően részletesen kitérünk az előző bekezdésekben megadott szempontok 
figyelembe vételével. 
Jelen fejezetben teljes körűen bemutatjuk az érintett Natura 2000 terület jelölő élőhelyeit és jelölő 
fajait. A bemutatásban kitérünk arra, hogy előfordulnak‐e ténylegesen hatásviselő fajok a vizsgált 
területen  belül?  A  jelen  projekt  kapcsán  a  Natura  2000  terület  kijelölési  alapjául  szolgáló 
élőhelyeket és fajokat listába rendeztük, melyet az 2.1. pontban mutatunk be. 
Az  alábbi  fejezetben  táblázatos  formában  található  meg  a  beruházással  érintett  különleges 
madárvédelmi területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és madárfajok összefoglalása. 
 
Hevesi‐sík különleges madárvédelmi terület [HUBN10004]: 
Jelölő élőhelyek: 
 

Előhelytípus és kódja (* = kiemelt)    

6440  Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 
1530*  Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 
6250*  Síksági pannon löszgyepek 
 
Közösségi jelentőségű állatfajok:  
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek=Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából  
 
Az országos állományhoz viszonyított arány  
A: 100% >= p > 15%, 
B: 15% >= p > 2%, 
C: 2% >= p > 0%, 
D: nem jelentős, előfordul 
 
A táblázatban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 1. A) számú (Közösségi jelentőségű madárfajok), valamint 1. B) 
számú  (Az  Európai  Közösség  területén  rendszeresen  előforduló  egyéb,  vonuló  madárfajok), 
mellékleteiben  szereplő  fajokat  összefoglalóan  mutatja  be,  melyek  a  Heves‐sík  Natura  2000 
terület kijelölésének alapjául szolgáltak. 
 

Név  Tudományos név 
Állománynagyság (min‐max) 

 
állandó 

szaporodó 
/ fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Billegetőcankó   Actitis hypoleucos   50 ‐ 50 egyed   D 

Jégmadár   Alcedo atthis   25 ‐ 35 pár   B 

Csörgő réce   Anas crecca   0 ‐ 100 egyed   D 

Tőkés réce   Anas 
platyrhynchos  

100 ‐ 1000 
egyed  

D 

Böjti réce   Anas querquedula   0 ‐ 300 egyed   C 
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Név  Tudományos név 
Állománynagyság (min‐max) 

 
állandó 

szaporodó 
/ fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Kendermagos réce   Anas strepera   0 ‐ 50 egyed   D 

Nagy lilik   Anser albifrons   9000 ‐ 11000 
egyed  

B 

Nyári lúd   Anser anser   1800 ‐ 2200 
egyed  

C 

Nyári lúd   Anser anser   5 ‐ 15 pár  
 

C 

Kis lilik   Anser erythropus   4 ‐ 6 egyed   C 

Vetési lúd   Anser fabalis   25 ‐ 35 egyed   D 

Parlagi pityer   Anthus campestris   130 ‐ 170 pár 
 

B 

Szirti sas   Aquila chrysaetos   1 ‐ 3 
egyed  

 
D 

Parlagi sas   Aquila heliaca   17 ‐ 19 pár   A 

Békászó sas   Aquila pomarina   1 ‐ 3 egyed   C 

Vörös gém   Ardea purpurea   30 ‐ 50 egyed   C 

Üstökösgém   Ardeola ralloides   0 ‐ 20 egyed   D 

Réti fülesbagoly   Asio flammeus   0 ‐ 5 pár   C 

Réti fülesbagoly   Asio flammeus   40 ‐ 40 
egyed  

C 

Kontyos réce   Aythya fuligula   0 ‐ 50 egyed   D 

Cigányréce   Aythya nyroca   0 ‐ 4 pár   C 

Cigányréce   Aythya nyroca   0 ‐ 20 egyed   C 

Bölömbika   Botaurus stellaris   25 ‐ 30 pár   B 

Vörösnyakú lúd   Branta ruficollis   20 ‐ 60 egyed   B 

Ugartyúk   Burhinus 
oedicnemus  

10 ‐ 15 pár   B 

Pusztai ölyv   Buteo rufinus   1 ‐ 3 egyed   C 

Lappantyú   Caprimulgus 
europaeus  

25 ‐ 35 pár  
 

C 

fattyúszerkő   Chlidonias hybrida   0 ‐ 20 pár  
 

D 

Fehér gólya   Ciconia ciconia   110 ‐ 120 pár  B 

Fehér gólya   Ciconia ciconia   80 ‐ 150 egyed  B 

Fekete gólya   Ciconia nigra   2 ‐ 4 pár   C 

Fekete gólya   Ciconia nigra   40 ‐ 60 egyed   C 

Kígyászölyv   Circaetus gallicus   1 ‐ 3 egyed   D 

Barna rétihéja   Circus aeruginosus   100 ‐ 120 pár  B 

Kékes rétihéja   Circus cyaneus   90 ‐ 110 
egyed  

B 

Hamvas rétihéja   Circus pygargus   5 ‐ 5 pár   C 

Kék galamb   Columba oenas   800 ‐ 1200 
egyed  

D 

Szalakóta   Coracias garrulus   90 ‐ 100 pár   A 

Haris   Crex crex   0 ‐ 120 pár   C 

Balkáni fakopáncs   Dendrocopos 
syriacus  

15 ‐ 25 pár   C 

Nagy kócsag   Egretta alba   100 ‐ 150 
egyed  

D 

Kis kócsag   Egretta garzetta   0 ‐ 50 egyed   D 

Kerecsensólyom   Falco cherrug   17 ‐ 18 pár  
 

A 

Vándorsólyom   Falco peregrinus   2 ‐ 4 egyed   C 
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Név  Tudományos név 
Állománynagyság (min‐max) 

 
állandó 

szaporodó 
/ fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Kék vércse   Falco vespertinus   200 ‐ 300 
egyed  

B 

Kék vércse   Falco vespertinus   30 ‐ 35 pár  
 

A 

Sárszalonka   Gallinago gallinago   0 ‐ 200 egyed   C 

Sárszalonka   Gallinago gallinago   0 ‐ 10 pár  
 

C 

Rétisas   Haliaeetus albicilla   30 ‐ 40 
egyed  

 
B 

Gólyatöcs   Himantopus 
himantopus  

5 ‐ 50 pár  
 

B 

Törpegém   Ixobrychus 
minutus  

45 ‐ 55 pár  
 

C 

Tövisszúró gébics   Lanius collurio   450 ‐ 550 pár  C 

Kis őrgébics   Lanius minor   170 ‐ 190 pár  B 

Nagy goda   Limosa limosa   0 ‐ 100 egyed   C 

Nagy goda   Limosa limosa   0 ‐ 10 pár   C 

Kékbegy   Luscinia svecica   0 ‐ 25 pár   C 

Barna kánya   Milvus migrans   4 ‐ 6 egyed   D 

Barna kánya   Milvus migrans   4 ‐ 6 egyed   D 

Nagy póling   Numenius arquata   40 ‐ 60 egyed   D 

Kis póling   Numenius 
phaeopus  

8 ‐ 10 egyed   D 

Túzok   Otis tarda   14 ‐ 15 
egyed  

C 

Füleskuvik   Otus scops   2 ‐ 5 pár   C 

Halászsas   Pandion haliaetus   2 ‐ 4 egyed   C 

Darázsölyv   Pernis apivorus   2 ‐ 3 egyed   D 

Pajzsoscankó   Philomachus 
pugnax  

100 ‐ 2000 
egyed  

C 

Kanalasgém   Platalea leucorodia   10 ‐ 15 egyed   C 

Batla   Plegadis falcinellus   0 ‐ 2 egyed   D 

Aranylile   Pluvialis apricaria   100 ‐ 2000 
egyed  

A 

Kis vízicsibe   Porzana parva   10 ‐ 50 pár   C 

Pettyes vízicsibe   Porzana porzana   0 ‐ 20 pár   C 

Guvat   Rallus aquaticus   5 ‐ 30 pár   D 

Gulipán   Recurvirostra 
avosetta  

0 ‐ 10 pár   C 

Függőcinege   Remiz pendulinus   8 ‐ 12 pár   C 

Partifecske   Riparia riparia   0 ‐ 50 pár   D 

Karvalyposzáta   Sylvia nisoria   20 ‐ 30 pár   D 

Kis vöcsök   Tachybaptus 
ruficollis  

0 ‐ 10 pár   D 

Kis vöcsök   Tachybaptus 
ruficollis  

0 ‐ 100 egyed   C 

Réti cankó   Tringa glareola   450 ‐ 550 
egyed  

B 

Piroslábú cankó   Tringa totanus   0 ‐ 30 pár   C 
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Egyéb fontos növény‐ és állatfajok a Natura 2000 területen: 
 

Magyar név  Tudományos név 
Státusza a 
területen 

Védettség  Megjegyzés 

Sisakos sáska  Acrida hungarica  Ritka  Védett   

Réti őszirózsa  Aster sedifolius  Gyakori    Védett   

Sziki őszirózsa 
Aster  tripolium 
ssp. pannonicum 

Gyakori  Nem védett 
 

Holló  Corvus corax  Ritka  Védett   

Vadmacska  Felis silvestris  Ritka   Fokozottan védett   

Hengeresfészkű 
peremizs 

Inula germanica 
Ritka    Védett 

 

Fátyolos nőszirom  Iris spuria  Ritka    Védett   

Imádkozó sáska  Mantis religiosa  Ritka    Védett   

Sziki kocsord 
Peucedanum 
officinale 

Ritka    Védett 
 

Macskahere  Phlomis tuberosa  Ritka    Védett   

Sziki varjúháj 
Sedum 
caespitosum 

Igen ritka  Védett 
 

 
Az élőhelyek felmérése a 2017. november és 2018. január közötti időszakot ölelték fel, de korábbi 
– vegetációs időszakban történt – saját megfigyelések is felhasználásra kerültek a hatásbecslésben. 
Az  adatgyűjtés  során  a  Natura  2000  jelölő  növény‐  és  állatfajok,  valamint  egyéb  védett  fajok 
előfordulását vizsgáltuk a kijelölt területen belül. 
 
 
2.2.1. A beruházással potenciálisan érintett jelölő élőhelyek és fajok részletes vizsgálata 
 
Élőhelyek 
A Hevesi‐sík Natura 2000 területen a kijelölés alapjául szolgáló jelölő élőhelytípusok közül az alábbi 
3 található meg: 
 
6440  Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 
1530*  Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 
6250*  Síksági pannon löszgyepek 
 
A  bejárások  során  bizonyítást  nyert,  hogy  a  vizsgált  terület  közvetlen  közelében,  valamint  a 
hatásterületként  kijelölt,  az  új  épület  és  burkolt  felületei  kerülethatárától  számított  200 méter 
szélességű  élőhelysáv  tekintetében  sehol  sem  lelhetők  fel  a  fent  megnevezett  élőhelytípusok, 
ugyanis a területre teljes mértékben az antropogén hatásoknak köszönhetően kialakult  intenzív 
mezőgazdasági  területek,  valamint  tájidegen  fehér  akácos  (Robinia  pseudoacacia)  állományok 
jellemzőek. A fátlan élőhelyeket a mezőgazdasági  területeken túl megmaradt gyomfajokból álló 
fajszegény  mezsgyék  képviselik,  de  ezek  nem  alkotnak  összefüggő  élőhelysávot,  több  helyen 
megszakadnak, eltűnnek. 
 
Növényfajok 
Az érintett Natura 2000 területen az alábbi jelölő növényfajok élnek: 

 Thlaspi jankae (Janka‐tarsóka)      állomány: 500‐800 tő  

 Cirsium brachycephalum (kisfészkű aszat)    állomány: 5000 tő 
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A  bejárások  során  bizonyítást  nyert,  hogy  a  vizsgált  terület  közvetlen  közelében,  valamint  a 
hatásterületként  kijelölt,  200  méter  szélességű  élőhelysávban  a  fent  megnevezett  fajok  nem 
fordulnak elő. 
 
Állatfajok 
A  vizsgált  területen  és  annak  tágabb  környezetében  a  bejárások  alkalmával  és  korábbi  adatok 
áttekintése  során  sem került  elő  olyan  faj, mely Natura  2000  jelölőfajként  a  felmért  élőhelyen 
megtalálható. Jelenlegi ismereteink szerint, a fenti tények miatt hatásviselő faj nem él a területen. 
 
 

3. A beruházás 
 
3.1. Natura 2000 területre hatással lévő beruházás bemutatása, céljának meghatározása 
Erdőtelek Község Önkormányzata a településen áthaladó főút mentén, a település déli részén ipari 
területfejlesztésről  határozott.  A  tervezett  beruházás  célja  a  helyi  vállalkozások  fejlődésének 
elősegítése,  valamint  az  alapinfrastruktúra  kiépítésével  ipari  beruházók  bevonzása  a  település 
külterületére.  Az  új  ipari  terület  kialakításával  közvetve  új  munkahelyek  megteremtése  válik 
lehetővé,  amely  segíti  az  erdőtelki  lakosok  elhelyezkedését  a  településen  belül.  A  tervezett 
beruházást az Önkormányzat a TOP‐1.1.1‐15 Felhívás  ipari parkok,  iparterületek  fejlesztésére c. 
pályázat támogatásával kívánja megvalósítani. 
 
Az  ipari  terület  kialakítására  a  település  déli  határán  elhelyezkedő  főút  keleti  oldalán  elterülő 
külterületi terület került kiválasztásra. A terület kiválasztásánál szempont volt, hogy az ingatlannal 
északról szomszédos telken jelenleg is  ipari tevékenység folyik.  Így az ipari terület a településen 
egy fókuszpontra korlátozódik. A tervezett beruházás nem csupán Erdőtelek, hanem a szomszédos 
községek  munkanélküli  lakossága  számára  is  vonzó  munkahelylehetőséget  jelenthet.  A  fő  út 
mentén  tovább délre helyezkedik el a mindössze 4 km‐es  távolságban  lévő Tenk község, amely 
potenciális munkaerőforrást jelenthet.  
 
 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 
Az  Erdőtelek  közigazgatási  határán  belül  elhelyezkedő,  fejlesztendő  terület  elhelyezkedését 
topográfiai térképen az 1.sz. mellékletben csatoljuk. 
A tervezett fejlesztés területének rendelkezésre álló alapadatai a következők: 

 A tervezési terület helyrajzi száma: 0336/8 (külterület)  

 Az ingatlan területe: 181.590 m2 (18,159 ha) 

 A terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján része a Natura2000 hálózatnak. 

 A területen épület nem áll,  jelenleg szántóként hasznosított terület. Az önkormányzat 
szabályozási  tervének  módosítása  folyamatban  van,  amely  során  a  terület  ipari 
övezetként kerül kiszabályozásra. 

 
A kivitelezés tervezett időtartama előreláthatólag 2018. év II. félév, az átadás tervezett dátuma: 
2019. év. I. féléve. 
 

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott 
hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 
A tervezett beruházás önkormányzati tulajdonban lévő területen valósul meg. 
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A Natura 2000 védettséggel érintett ingatlanokat az 1. táblázatban közöljük. 
 

település  hrsz  tulajdonos 

Ipari épület 
felülettel 
érintett 

terület (m2) 

egyéb/ művelési 
ág 

NATURA2000 
érintettség 

Erdőtelek  0336/8  Erdőtelek, Önkor. ‐  szántó  NATURA2000 
1. táblázat A beruházással érintett, Natura 2000 védettség alatt álló ingatlan alapadatai 

 
Az  Erdőtelek  közigazgatási  határán  belül  található,  Natura  2000  védettség  alatt  álló  területen 
elhelyezendő ipari területet a 2. sz. melléklet mutatja be, amelyen látható az általa igénybe vett 
terület és annak kiterjedése. 
A  beruházás  a  Natura  2000  védettség  alatt  álló  Erdőtelek,  0336/8  hrsz‐ú  ingatlanon  kerül 
elhelyezésre. 
A beruházás a Natura 2000 területre közvetlen és közvetett hatással egyaránt bír. A közvetlen és 
közvetett hatásterület az alábbi szempontok szerint került megállapításra. 
 
Közvetlen hatásterület: 
 
Az ipari fejlesztés során kialakítandó ipari terület az Erdőtelek, külterület, 0336/8 hrsz‐ú ingatlan 
teljes  területét  érinti.  Ennek  ismeretében  a  közvetlen  hatásterületnek  tehát  a  ténylegesen 
igénybevett,  az  építési  munkálatokkal  érintett  területet  vettük,  amelynek  határát  a  beépülő 
ingatlan kerülethatárától mért 50 méteres távolságban határoztuk meg. A közvetlen hatásterületet 
a  3.sz.  mellékletben  csatolt  helyszínrajzon  feltüntettük.  A  terület  a  Natura  2000  területet 
közvetlenül érinti, így az igénybe vett terület kiterjedése: 

Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlan területe: 18 ha 1. 590 m2 
az 50 m‐es közvetlen hatásterületi sáv Natura 2000 területet érintve: 6 ha 7.000 m2 

 
Közvetetett hatásterület: 
 
A közvetett hatásterület lehatárolása a Natura 2000 területeken jelölő élőhelyek és az egyes jelölő 
fajok  tekintetében  eltérő  nagyságú  területeket  jelenthet.  A  lokális,  kis  területen  mozgó,  fajok 
esetében a közvetett hatásterület nagysága sokszor a közvetlen hatásterülettel azonos, míg a nagy 
területeken mozgó, vándorló fajoknál a közvetett hatásterület sokkal kiterjedtebb. A különböző 
fajokra egyes hatások eltérő módon hatnak. A  zavarásra érzékeny  fajok esetében már maga az 
emberi jelenlét is jelentős hatást gyakorolhat (pl. zavarásra érzékeny ragadozómadarak), míg más 
fajoknál a zaj‐, fény‐, vagy éppen a gépkocsiforgalom (vonuló fajok) jelentenek veszélyforrást. 
Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet az ipari fejlesztés során a beépülő ingatlan 
kerülethatárától számított 200 m‐es távolságban határoztuk meg. A terület a Natura 2000 területet 
közvetlenül érinti, így az igénybe vett terület kiterjedése: 

Erdőtelek, 0336/8 hrsz ingatlan területe: 18 ha 1. 590 m2 
a 200 m‐es közvetett hatásterületi sáv Natura 2000 területet érintve: 32 ha 7.500 m2 

 
 

3.4. A  terv  vagy  beruházás  kivitelezésének  várható  időtartama,  valamint  a  kivitelezés 
során várható átmeneti hatások bemutatása 
A kivitelezés tervezett időtartama előreláthatólag 2018. év II. félév, az átadás tervezett dátuma: 
2019. év. I. féléve. 
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3.5. A kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, 
anyag‐nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy‐ és gépjárműforgalom zavaró hatása 
stb.) 
A beruházás kivitelezési időszakában elsősorban az építés okozta hatásokkal kell számolni, amelyek 
között  vannak  időszakosan ható  reverzibilis,  és  vannak hosszútávon ható,  irreverzibilis hatások. 
Mint  minden  műszaki  létesítmény  kivitelezésénél  az  építési  folyamat  az,  amely  a  legnagyobb 
terhelést  jelenti  az  adott  terület  élővilágára  nézve.  A  munkagépek  felvonulásától  kezdve  a 
munkaterület előkészítéséig, talajkiemelés majd maga az építés is jelentős állapotváltozást okoz a 
terület jellegében. Ekkor következnek be azok a táj‐ és talajsebek, amelyek regenerálódása lassú 
folyamat, illetve az új létesítmény területén ezek nem is tudnak teljesen végbemenni. 

A  legjelentősebb  beavatkozás  a  munkaterület  vegetációtól  történő  megtisztítása,  illetve  a 
szükséges földmunkák elvégzése. Ennek során nagy területen nyílt, kopár talajfelszín keletkezik, 
amelyek gyorsan gyomosodásnak indulhatnak. A folyamatban elsősorban a közvetett hatásterület 
gyomfajai vesznek majd részt. Minden esetben számítani kell inváziós növényfajok betelepülésére. 
Az  özönnövények  terjedésének  kedvez  az  élőhelyek  bolygatása  és  az  építés  során  kialakuló  új 
szegélyek létrejötte. Az új létesítmény megépítése így várhatóan több inváziós faj megjelenésének 
fog kedvezni, melyek gyors terjedésére, térhódítására kell számítani, amely a vizsgált területen is 
valószínűsítető. 

A kivitelezés során az alábbi özönnövények terjedésével kell számolni: 

– fehér  akác  (Robinia  pseudoacacia)  –  rézsűk, munkaárkok  stb.  kialakításakor  a  gyökérzet 
megsértése miatt gyökérsarjak intenzív képződése várható a munkaterületen. Az építkezés 
helyszínének  növényzettől  való  megtisztítása  során  a  vágástakarítási  növényi  hulladék 
elégetését kerülni kell az akáccal fertőzött területeken, mivel a hő hatására a talajban lévő 
magkészlet  stimulálódik  és  intenzív  csírázása  kezdődik meg a  következő évben.  Képes  a 
természetes  vegetációt  átalakítani,  elszegényíteni,  így  terjedése  nem  kívánatos  annak 
ellenére sem, hogy a vizsgált terület és környezete döntően intenzíven használt agrárterület 
akácos állományokkal tarkítva. 

– keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) – a vizsgált élőhely közelében – elsősorban a 
közvetett és közvetlen hatásterületen túl – kis egyedszámban előfordul. A bolygatott, laza 
talajú élőhelyeken gyors megtelepedésre és terjedésre képes. Környezetében az őshonos 
növényállományt képes szinte teljes mértékben kiszorítani. 

– zöld juhar (Acer negundo) – A vizsgált terület közelében csupán néhány egyed került elő, 
mely kedveli a jó vízellátottságú élőhelyeket. A ipari fejlesztés területén a közeli műút menti 
vizesárkokat részesíti előnyben. Terméseinek és gyökérsarjainak köszönhetően – bolygatás 
esetén – rendkívül gyors terjedésre képes, mely az őshonos növényállományokat teljesen 
kiszoríthatja. 

– kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) – a földmozgatások során rizómáival fertőzött 
humuszos réteg terítése révén, valamint a jelenleg is meglévő, közeli állományok bolygatás 
hatására történő terjedésének segítségével jelenhet meg, elsősorban jobb vízellátottságú 
és  hosszabb  vízborítástól  mentes  területeken.  Képes  a  természetes  vegetációt  teljesen 
kiszorítani. 

– siska  nádtippan  (Calamagrostis  epigeios)  –  tarackoló  pázsitfűfélénk,  mely  hazánkban 
őshonos,  de  gyors  és  erőteljes  terjeszkedésének  köszönhetően  az  özönnövények  közé 
soroljuk. Bolygatás hatására összefüggő,  homogén állományok  kialakítására  képes, mely 
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kevés más növényfajt tűr meg maga mellett. A vizsgált terület közelében futó műút mentén 
több ponton is előkerült, az építkezés során térhódítása igen valószínű. 

Az  egyes  özönnövények  visszaszorítását,  terjedésük  megakadályozását  elsősorban  kaszálással 
lehet  elérni.  Az  özönnövények  megjelenése  csak  akkor  tekinthető  átmeneti  hatásnak,  ha 
megjelenésüket  követően  megfelelő  területkezelésről  gondoskodnak,  a  terjedésüket 
megakadályozzák. 

A vízelvezető árkok, munkaárkok és bevágások okozta rézsűk, töltések hatására megváltozik egyes 
területek vízháztartása és mikroklímája. A vízátereszek környezetében a vízlevezetés felgyorsul. Az 
élőhelyek mesterséges differenciálódása ennek hatására kedvezőtlen irányba változhat. Ez a hatás 
az  építési  időszakban  fokozottan  fennáll,  hiszen a  vízelvezetés  végleges  kivitelezése és üzembe 
helyezése  csak  az  átadás  időszakától  érvényesül.  Ezt  a  hatást  is  csak  akkor  lehet  az  átmeneti 
hatásokhoz sorolni, ha a többlet vízhatást és/vagy kiszáradást az üzemelési időszakban is sikerül 
kiküszöbölni  (újonnan  kialakítandó  és  műút  mentén  meglévő  vízelvezető  létesítmények 
karbantartása!). 

A  földmunkák,  és  az  egyéb  építkezési  munkák  során  keletkeztetett  depóniák  (pl.  humusz, 
építőanyagok, munkagépek elhelyezése) miatt általában az adott építkezésen kívüli  területek  is 
sérülnek. Ez a hatás megelőzhető a depóniák helyének megfelelő kijelölésével,  illetve azoknak a 
szakaszoknak  a  megjelölésével,  amelyeken  depóniák  nem  helyezhetők  el.  A  kivitelezés  során 
Natura  2000  területeken,  a  természeti  területeken  depóniák  elhelyezését,  a  kivitelezés  során 
munkagépek telephelyét nem lehet tervezni. 

 

Az  építés  során  a  szállítás  és  építés  okozta  megnövekedett  nehézgépjármű  forgalommal  kell 
számolni, ami ideiglenesen a környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő‐szennyezés, 
többlet zajkibocsátás, stb.). Ezek  ideiglenesen az élővilágra  is hatnak,  így számolni kell az építés 
ideje alatt azzal, hogy a területről egyes állatfajok elvándorolhatnak. A rendszeres emberi jelenlét 
is zavaró hatással jár, így ennek következménye is lehet az ideiglenes, vagy egyes taxonok esetén 
tartós elvándorlás, élőhelyelhagyás. 

 

Az átmeneti hatásokhoz sorolható, a munkafelület növényzet menetesítése. A bevágások rézsűk, 
munkaárkok stb. – melyek nem kerülnek beépítésre – azonban idővel fokozatosan regenerálódnak. 
Ezt a regenerációt megfelelően irányítva (pl. a környező gyepekből gyűjtött magkészlettel történő 
gyepesítés, honos  cserje‐  és  fafajok betelepítése,  vagy megtelepedésének elősegítése)  kedvező 
természeti állapotot lehet kialakítani a korábban roncsolt területeken. 

 

Az  építkezés  ideje  alatt  a  gerinces  állatfajok  többsége  várhatóan  elhagyja  az  építkezési  terület 
közvetlen és közvetett hatásterületét. A kivitelezés után, a fokozatosan regenerálódó területeken 
újból visszatérhetnek egyes fajok. A kialakuló megnövekedett emberi jelenlét az itt élő madárfajok 
költését az üzemelés során várhatóan csak kisebb mértékben fogja zavarni, mint a már  itt  lévő, 
közelben futó műút forgalma. 

 

3.6. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 
Földmunka 

A  Talajterv  Kft.  (6503  Baja,  Táltos  u.  13.)  által  2017.  szeptemberben  összeállított  „Humuszos 
termőtalaj mentését megalapozó talajvédelmi terv az Erdőtelek 0336/8 hrsz‐ú ingatlan végleges 
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más  célú  hasznosításának  engedélyezéséhez”  című  dokumentáció  szerint  a  végleges  más  célú 
hasznosítással  érintett  Erdőtelek  0336/8  hrsz‐ú  ingatlan  talajának  0‐60  cm‐es  humuszos 
termőrétege talajvédelmi szempontból a kötelezően mentendő kategóriába tartozik. 
Az  elméleti  humuszvagyon  a  vizsgálattal  érintett  Erdőtelek  0336/8  hrsz‐ú  ingatlan  mintavételi 
pontokkal jellemezhető területén: 

Területnagyság: 181.590 m2 
Humuszréteg átlagos mélysége: 0,60 m 
Humuszos talajanyag mennyisége: 108.954 m3. 

A vizsgálattal érintett területen található humuszos talajanyag mentéséről, tárolásáról és későbbi 
eredeti  funkciójának  megfelelő  felhasználásáról  a  beruházó  (a  terület  tulajdonosa)  kell,  hogy 
gondoskodjon. 
Termőréteg letermelés esetén a mentett humusz felhasználását – amennyiben lehetőség van rá – 
a  vizsgálat  alá  vont  területen,  zöld  felületek  kialakítására,  parkosításra  érdemes  felhasználni.  A 
végleges, más célú hasznosítással érintett területen a mentett és helyben hasznosított humuszos 
réteg vastagsága az eredeti humuszvastagsággal együttesen nem haladhatja meg a 100 cm‐t. 
Amennyiben  erre  nincs  lehetőség,  úgy  a  helyben  nem  hasznosítható  mennyiség  elszállítása  is 
alternatíva lehet. Ha az elszállításra kerülő humusz más mezőgazdasági területen termőrétegként 
kerülne hasznosításra, úgy ezt megelőzően ennek a területnek a talajtani vizsgálatára is szükség 
van. 
A mentett humuszt csak gyengébb minőségű mezőgazdasági területeken lehet felhasználni, annak 
termőrétegének javítására. 
Amennyiben a mentett humuszból más területen is felhasználásra kerülne nem csak a beruházás 
helyén, úgy a beruházó a kiviteli tervek alapján talajvédelmi járulékot fizet az illetékes talajvédelmi 
hatóság felé. 
 

Anyagnyerőhelyek, depóniák 

A  beruházás  megvalósításához  számos  létesítmény  szükséges.  Különböző  célú  depóniák, 
munkagépek,  építési  anyagok,  szervizutak,  telephelyek  kialakítása  és  egyéb  kiszolgáló 
létesítmények. Ezeknek a létesítményeknek a helyét úgy kell meghatározni, hogy a Natura 2000 
területet ne érintsék. 

 

Úthálózat, épületek, műtárgyak 

Az  ipari terület főbejárata az  ingatlan D‐i sarkánál kerül kialakításra. Az Erdőtelek – Tenk között 
húzódó 3208. országos közútról K‐i irányba leágazó új behajtóval biztosítható, hogy a meglévő és 
a tervezett új behajtó között meglegyen – a közúti előírásoknak megfelelően – az előírt 500 m. 
Innen a terület déli határa mentén indul a feltáró út, amely a telek közepénél a község felé fordulva 
– a terület hossztengelye mentén – két részre osztja az ipari területet. Az így megosztott ingatlan 
keleti fele középen egy további feltáróúttal kerül a későbbiekben megosztásra. 

Az  Erdőtelek,  0336/8  hrsz  ingatlanon  kialakításra  kerülő  ipari  terület  első  elemeként  egy  új 
csarnoképület kialakítását tervezik az országos közútra merőleges hossztengellyel, az ipari terület 
északi  telekhatárával párhuzamosan. Az új csarnoképületet és az azt körbe ölelő  telephelyet az 
ipari terület hossztengelyében futó feltáró útról  lehet majd megközelíteni. A terület bejáratánál 
portaépület és mérlegház létesül, melynek két oldalán szétválasztva valósul majd meg a be‐, illetve 
kimenő forgalom. 
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Közművek 

A tervezett ipari terület teljes közművesítését tervezik. 

 

Hulladékkezelés 

A  tervek  szerint  a  hulladékok  gyűjtése  kihelyezett  gyűjtő  edényzetekben  történik.  A  veszélyes 
hulladékok és a szilárd kommunális hulladékok gyűjtése külön edényzetben, illetve eszközökben 
történik. Az összegyűjtött hulladékokat időközönként elszállítják hulladék kezelésére és szállítására 
vonatkozó  engedélyekkel  rendelkező  vállalkozások.  A  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok 
nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezett. 
 
 

3.7. A beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 
A tervezett beruházás területén az intenzív területhasználat miatt kizárólag emberi tevékenység 
hatására kialakult élőhelyek találhatók. Döntően mezőgazdasági  területek találhatók a tervezett 
épület  környezetében, melyeket néhol  gyomfajokkal benőtt élőhelyfragmentumok és  telepített 
akácosok szakítanak meg. Értékes természetes, vagy természetközeli élőhely sehol sem található 
az érintett területen. A meglévő műút közvetlen közelében egyes helyeken keskeny – 1‐2 méter 
széles – lágyszárúakkal benőtt mezsgyesáv húzódik, melyek kizárólag gyomfajokból álló, fajszegény 
állományok. 
 
 

3.8. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 
Az  építés  lakott  területet  nem  érint,  de  a  kivitelezés  időszaka  során  változó  mértékű  negatív 
hatásra  kell  számítani  az  utak  nagyobb  gépjárműterhelése,  depóniák  kialakítása,  valamint  a 
megnövekedett zajszint kapcsán. A beruházás – megvalósulása során és azt követően – várhatóan 
megnövekedett emberi jelenlétet és gépjárműforgalmat fog eredményezni a Natura2000 terület 
érintett részén. 
Ugyanakkor  az  újonnan  kialakítandó  ipari  terület  létesítése  a meglévő  vállalkozások  fejlődését 
képes  lesz  hatékonyan  elősegíteni,  valamint  lehetőséget  biztosít  új  ipari  beruházók  térségbe 
vonzására, ezáltal pedig új munkahelyek megteremtéséhez fog közvetlenül hozzájárulni. Mindez 
Erdőtelekre és  a  többi  környező  településre  is  közvetlenül  ható  gazdaságélénkítő  folyamatokat 
indíthat el, melyek az egész térségre kihatással lehetnek. 
 
 

4. A beruházás kedvezőtlen hatásai 
 
Fontos tény, hogy az  ipari  fejlesztések számos esetben az élőhelyek feldarabolását, az ökológiai 
hálózat és egyéb védendő élőhelyek sérülését okozta. 
Az ipari fejlesztésnek az alábbi, élő szervezetekre kifejtett hatásai fordulhatnak elő: 

- élőhelyek megszűnése; 
- talaj vízháztartásának kismértékű megváltoztatása a beruházás területén; 
- a területre érkező gépjárművek által okozott fényszennyezés; 
- az emberi jelenlét megnövekedése a vizsgált területen (zavarás). 
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4.1.  A  várható  természeti  állapotváltozás  leírása  beruházás megvalósulását  követően 
vagy annak következtében 
A rendelkezésre álló információk alapján a természeti állapotban releváns változás várhatóan nem 
fog  bekövetkezni,  ugyanis  a  vizsgált  terület  közelében  már  meglévő  műút  és  felépült  ipari 
létesítmények találhatók, melyek miatt a negatív hatások – pl.: élőhelyfragmentáció, zaj‐, fény és 
levegőszennyezés stb. – már évtizedek óta jellemzőek az élőhelyre. 
Konstans, a teljes érintett területen várható változás a zavarásban fog jelentkezni, mely a meglévő 
aszfaltúthoz közeli részen, rendszeres formában jelenleg is jelen van, ezen a részen a munkálatok 
idején nőhet meg ennek mértéke, mely az új létesítmény átadásával várhatóan állandósulni fog. 
A  beruházás  végrehajtásának  időszakában  a  madárvilág  fészkelő  fajainak  időszakos 
állománycsökkenése fog várhatóan bekövetkezni. A területen a közeli műúton jelenleg is jelentős 
és  állandósult  gépjárműforgalom  tapasztalható,  mely  a  zavarásra  érzékenyebb  fajok  számára 
kizáró  okot  jelent  a  fészkelés  szempontjából  az  utak  közvetlen  környezetében.  A  nagymértékű 
zajhatást,  por‐és  kipufogó  gázok  levegőszennyezését,  valamint  a  zaj‐  és  rezgésterhelést  csak  a 
tágtűrésű  fajok  képesek  elviselni, melyek  a  hatásterületen most  is  jelen  vannak. Ugyanakkor  e 
taxonok  számára  is  szükséges  az  alkalmas  fészkelőhelyek  megléte.  A  tervezett  ipari  terület 
közelében  lévő  kisebb  kiterjedésű  fásszárú  állományok  adják  ezeknek  a  biotópoknak  a  döntő 
többségét.  Amennyiben  a  beruházás  során  ezek  az  élőhelyfoltok  károsodni  fognak,  abban  az 
esetben  a  tágtűrésű  fajok  állománycsökkenése  is  be  fog  következni.  Az  érintett  területen  csak 
időszakosan – vonulás, illetve telelés idején – megjelenő fajok esetében a beruházás által okozott 
hatások  elenyésző  mértékűek  a  madarak  szempontjából.  A  munkagépek  területen  történő 
megjelenése várhatóan csökkenteni fogja a területet időszakosan használó madarak mennyiségét, 
de  ez  a  negatív  hatás  a  kivitelezést  követően  meg  fog  szűnni.  A  mezőgazdasági  területen 
esetlegesen megtelepedő védett fajok esetében ugyancsak várható némi negatív hatás, ugyanis a 
zavarás hatására az intenzíven használt szántóföldeken előforduló – főként fészkelő madár‐ – fajok 
esetében következhet be kismértékű állománycsökkenés, mely az átadást követően állandósulni 
fog. 
 
 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása 
A  várható  kedvezőtlen  hatások  közül  valószínűsíthető  a  zavarás,  melynek  negatív  irányú 
változásával az építkezés ideje alatt kell számolni első alkalommal, később – a terület használatba 
adását  követően  –  ez  a  hatás  csökkenni  fog.  Jelentős  lehet  továbbá  az  építkezéssel  járó 
rendszertelen emberi mozgás zavaró hatása, mely a madarak esetében sok esetben jelentősebb, 
mint a permanens hatások (pl. állandó forgalom). Emellett a beruházással járó gépi munka mértéke 
és  időtartama, valamint az azzal  járó zajterhelés  is meghatározó. A zavarás elsősorban a bokros 
részekben élő madaraknál lehet reális veszély a költés idején. A fentiekhez hasonlóan az iparterület 
átadását követően ez a hatás is állandósulni fog, de mértéke csekélyebb lesz. 
A  ragadozó madarak  számára  a hatásterületnek  csupán egyes  részei  képeznek  vadászterületet, 
melyek a beruházás megvalósításának idején könnyedén keresnek maguknak új zsákmányszerző 
élőhelyet. Egyes fajok csak télen, vagy alkalomszerűen fordulnak elő, így esetükben a zavaró hatás 
mind a kivitelezést, mind az üzembe helyezést követő időszakban várhatóan elenyészően csekély 
problémát fog okozni. 
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4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 
 
Növényvilág 
Az építési munkálatok a Hevesi‐sík Natura 2000 jelölő élőhelyeit egyáltalán nem érintik. 
A felmérések és korábbi adatok összegyűjtése nyomán megállapítást nyert, hogy a kijelölés alapjául 
szolgáló jelölő növényfajok nem élnek a vizsgált élőhelyen, a felmérések pedig nem mutattak ki 
újonnan ismertté váló jelölő növényfajt a tervezési területen. 
 
Állatvilág 
Az építési munkálatok a Hevesi‐sík Natura 2000 jelölő állatfajait egyáltalán nem érintik. 
 
 

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 
 
5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 
A tervezők a korábbi tervfázisban más területi alternatívákat is figyelembe vettek, azonban minden 
esetben  értékes  természeti‐terület,  vagy  Natura  2000  jelölő  élőhelyek  érintettségét  jelentette 
volna.  A  különböző  változatok  vizsgálata  során  a  társadalmi‐, műszaki  elvárásokat‐  és  forgalmi 
igényeket  is  kielégítő,  a  Natura  2000  területben  legkisebb  hatással  járó,  ésszerű  változatot 
tartották meg. 
 
 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 
leírása 
A  tervezők  által  javasolt,  jelenlegi  hatásbecslésben  vizsgált  terület  kialakítása  során  az  alábbi 
szempontokat vették figyelembe: 

 Meglévő infrastruktúrához történő illeszkedés 

 Környezeti hatások 

 Műszaki színvonal, tervezési paraméterek 

 Pénzügyi finanszírozhatóság, fenntarthatóság 

 Társadalmi ‐ gazdasági hasznosság 

 Intézményi és működési kockázatok 
Más  változat  a  Natura  2000  védettség  alá  eső  területek  elhelyezkedése,  valamint  a  meglévő 
úthálózati infrastruktúra kialakítása miatt nem jöhet szóba. 
 
 

6. A megvalósítás indokai 
 
6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 
Erdőtelek Község Önkormányzata a településen áthaladó főút mentén, a település déli részén ipari 
területfejlesztésről  határozott.  A  tervezett  beruházás  szükségszerűségét  támasztja  alá,  hogy  a 
térség  ipari  fejlettsége  viszonylag  alacsony,  mely  közvetlenül  kihat  Erdőtelek  és  a  környező 
területek  foglalkoztatottságára.  Ennek  értelmében  igen  nagy  szükség  van  a  helyi  vállalkozások 
fejlődésének  elősegítésére,  valamint  az  alapinfrastruktúra  kiépítésével  új  ipari  beruházók 
bevonzására a település külterületének nagyobb mértékű használatba vételével. Az új ipari terület 
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kialakításával  közvetve  új munkahelyek megteremtése  válik  lehetővé,  amely  segíti  az  erdőtelki 
lakosok elhelyezkedését a településen belül. 

 
6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 
 

× társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 
jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

□ emberi egészség vagy élet védelme 
□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
 
 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése 
 
A  tervezett,  illetve  javasolt,  a  terv  vagy  beruházás  révén  bekövetkező  kedvezőtlen  hatások 
enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések 
 
1.  Az anyagnyerő helyeket és depóniákat úgy kell kijelölni, hogy azok ne érintsék közvetlenül az 

út mentén és a belsőbb területeken található facsoportokat és cserjés szegélyeket még annak 
ellenére sem, hogy azok legtöbbje tájidegen fajokból áll a vizsgált területen belül.  

2. Az  énekesmadarak  költési  idejében  (április  1.  és  július  30.  között)  nagy  zajterheléssel  és 
emberi, gépi mozgással történő munkák ne történjenek. 

3. A  felvonulási  útvonalakat  úgy  kell megtervezni,  hogy  természeti  értékek  ne  sérüljenek.  A 
facsoportok és cserjés szegélyek kivágását minimalizálni kell. 

4. A területen költő madarak védelme érdekében fát, cserjét kivágni csak költési időszakon kívül 
szabad (július 30. és március 10. közötti időszakban). 

5. Az  építés  során  környezetkímélő  területhasználat  szükséges,  azaz  a  földtani  közeg  és  a 
felszíni, illetve felszín alatti vízkészletek nem szennyezhetők. 

6. A nyíltabb területek mentén, az  ipari  területen tervezett épületek, építmények körül szórt 
telepítésű  cserjés‐fás  állományokat  kell  kialakítani,  melynek  fajösszetételét  kizárólag  a 
térségre jellemző őshonos fajok alkothatják. Ez mind az élővilág, mind pedig a létesítmények 
tájba illesztése szempontjából elengedhetetlenül fontos munkafolyamat a beruházás során. 

7. A  fehér  akác,  zöld  juhar,  keskenylevelű  ezüstfa,  kanadai  aranyvessző  és  siska  nádtippan 
terjedését szakértői közreműködéssel, kaszálással, valamint – ha ez elkerülhetetlen – felületi 
vegyszeres kezeléssel lehet megakadályozni, kizárólag a fertőzött felületeket érintve. 

 
További élővilág‐védelmi javaslatok: 
A  kivitelezés  előtt,  de  mindenképp  a  kivitelezés  évében  végezzenek  az  előírások  pontos 
lokalizálhatóságának érdekében egy ellenőrző élővilág‐védelmi felmérést. 
A  jelen  dokumentációban  bemutatott,  özönnövények  visszaszorítására  irányuló  kezelések 
hatékonyságát az új létesítmény megépülését, majd üzemelésének beindulását követően legalább 
3 éven keresztül ajánlott monitoring vizsgálattal nyomon követni. Ennek a monitoring vizsgálatnak 
ki kell terjednie a beavatkozások hatékonyságának vizsgálatára, illetve az özönfajok állományának 
folyamatos nyomon követésére. 
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8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
 
Ha a beruházás során a 7. fejezetben javasolt hatáscsökkentő intézkedések megvalósulnak, akkor 
kompenzációs intézkedésre nincs szükség. 
 
 
Budapest, 2018. február 12. 
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Saját adatok

Dr. Bata Gábor
Státuszok

Kezdődátum Végdátum Státusz Oka Adat Határozat száma

2003.07.07. Kamarai Tag (Aktív) Migráció Migráció

Nyilvántartott sátuszok

Kezdődátum Végdátum Státusz Oka Adat Határozat száma

Minősítések

Minősítés Minősítés száma Kiállítás dátuma

Visszavont minősítések

Minősítés Minősítés
száma

Kiállítás
dátuma

Visszavonás
oka

Határozat
adat

Visszavonás
dátuma

Engedélyek

Kód Név Folyamat
státusz

Aktuális
állapot Kezdődátum Végdátum

SZKV-
1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő Elfogadva Aktív 2014.11.12.

SZKV-
1.3.

Víz- és földtani közeg védelem
szakértő Elfogadva Aktív 2014.11.12.

SZVV-
3.9.

Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani,
vízbázis-védelem Elfogadva Aktív 2014.11.12.

VZ-TEL Települési víziközmű tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

VZ-
TER

Területi vízgazdálkodási építmények
tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

VZ-
VKG

Vízkészlet gazdálkodási építmények
tervezése Elfogadva Aktív 2009.11.27. 2019.11.12.

Szakmai címek

Megnevezés Státusz Kezdődátum Végdátum

Tanúsítványok

Megnevezés Státusz Kezdődátum Végdátum

Tagozatok

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Szakmai Tagozat
Vízgazdálkodási- és Vízépítési Szakmai Tagozat
Környezetvédelmi Szakmai Tagozat

Kapcsolat társaságokkal

Nyilvántartási Szavazati
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Típus Név Webcím szám Tulajdonrész arány Kezdődátum Végdátum Város Irányítószám Utca Házszám

Alkalmazottak/tagok
PONDUS
Környezetvédelmi
és Mérnöki Kft.

C-13-000820 2014.02.28.
Budapest
XI.
kerület

1111
Bartók
Béla
út

30.

Kapcsolat személyekkel

Típus Név Tagszám Házszám Kezdődátum Végdátum

Etikai és fegyelmi ügyek

Típus Indulás
időpontja Státusz Megjegyzés Határozat

dátuma
Határozat

száma
Törlés

időpontja Szankció
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