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1. ELŐZMÉNYEK, A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍT ŐJE 
 
1.1. A tervezett tevékenység célja 
 
Recsk település további hat kapcsolódó településsel (Mátraderecske, Mátraballa, Szajla, 
Terpes, Kisfüzes és Pétervására) együtt az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
által üzemeltetett Mátrai Regionális Vízműrendszerből kapja az ivóvizet a Parádfürdő felől 
érkező Parádfürdő-Recsk megnevezésű vízszállító művön keresztül. 
 
A parádfürdői medencétől a recski 2 x 150 m3-es medencébe gravitációsan jut el a víz. Recsk 
község előtt nyomáscsökkentő szerelvény került beépítésre. A medence és a 
nyomáscsökkentő közötti szakasz eredetileg DN 200-as AC vezetékből épült.  
 
A területi ivóvíz szállító távvezeték tulajdonosa a Magyar Állam. A vízellátó hálózat 
üzemeltetését az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1. ) biztosítja. 
 
A több évtizede épült vezeték állapota erősen leromlott, a vezeték szerelvényei javarészt 
használhatatlanok, anyaga elvékonyodott, jelentős korróziós meghibásodásokat okozva, ami 
miatt több helyen történt már hibaelhárítás. A gyakori meghibásodások jelentős hálózati 
veszteséget okoznak, valamint veszélyeztetik a biztonságos vízellátást. 
 
Az üzemeltető a teljes szolgáltatási területén igénybevett felszín alatti és felszíni vízkészletek 
mennyiségi védelme érdekében, a hatékony vízfelhasználást szem előtt tartva, a jelentős 
hálózati veszteségeit le akarja csökkenteni, amihez el kívánja végezni a hálózatait alkotó 
vezetékek kritikus szakaszainak rekonstrukcióját, biztosítva ezzel a biztonságos vízellátást. 
 
E törekvés egyik eleme tárgyi DN 200-as AC szállítóvezeték rekonstrukciója. Korábban, a 
Parádfürdő K-i részén, a Parád 443 Hrsz-ú ingatlanon tervezett Strandfürdő 
megvalósíthatósága miatt a szállítóvezeték közbülső szakaszának KPE vezetékkel történő 
rekonstrukciója már megtörtént. Jelenleg a korábban felújított szakasz előtti és utáni 
szakaszok rekonstrukciója tervezett, aminek keretében új nyomvonalon, nyílt árkos fektetéssel 
megtörténik a még régi vezeték két szakaszának felújítása, cseréje DK 250 KPE vezeték 
alkalmazásával. 
 
A felújítás célja a jelenlegi régi vezetékszakaszok kiváltása, a meghibásodások számának 
csökkentése, Recsk és további hat település üzembiztonságának növelése. A beruházás 
várható eredménye, hogy a korábbi meghibásodásokból, csőtörésekből adódó jelentős halózati 
veszteségek csökkennek, megszűnnek, valamint a felújítás megvalósulásával az 
üzembiztonság növelése garantált. 
 
Az érintett ingatlanok területe szerepel a Natura 2000 területek listájában, ezért a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a alapján, a rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal 
előzetes vizsgálati dokumentációt kell készíteni, ami a hatósághoz be kell nyújtani 
engedélyezés céljából. 
 
A tervezett rekonstrukció megvalósítása során sem a felszíni, sem a felszín alatti vízkészletek 
mennyiségi és minőségi viszonyai sem sérülnek. 
 
A tervezett munkálatok rajzai a 2. és a 3. mellékleten láthatók. 
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1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője 
 
A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében („79. Ivóvíz-
távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. mellékletbe) védett természeti területen, Natura 
2000 területen, barlang védőövezetén, 1 km hossztól belterületen”) szerepel, így a 
környezetvédelmi felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenység. A környezetvédelmi felügyelőség megalapozott döntésének meghozatalához 
szükséges elkészíteni és benyújtani jelen elővizsgálati dokumentációt.  
 
A kivitelezési munkálatok tervezője a ViszCAD Kft. (H-3700 Kazincbarcika, Táncsics M. út 
28/A.) az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a MENDIKÁS Mérnöki 
Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg. Társaságunk rendelkezik a munkavégzéshez előírt 
akkreditációkkal, amelyeknek adatai az alábbiak: 
 
- Környezetvédelmi szakértői tevékenység (SZKV) hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-

védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakterületekre 
Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara 
Száma: 440/2012 
Érv. ideje: visszavonásig érvényes 

 
- Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.) 

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara 
Száma: 85/2/05/2014 
Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes 

 
- Víz- és földtani közeg védelmi szakértő (SZKV-1.3.) 

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara 
Száma: 86/2/05/2014 
Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes 

 
- Zaj- és rezgésvédelmi szakértő (SZKV-1.4.) 

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara 
Száma: 87/2/05/2014 
Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes 

 
Az EVD ökológiai fejezetét alvállalkozónk Mesterházy Attila készítette el, a NATURA 2000 
hatásbecslésre vonatkozó szabályok szerint. Akkreditációs adatai az alábbiak: 
 
- Természetvédelmi szakértői tevékenység (SZTV) élővilágvédelem szakterületre 

Kiadója: OKTVF  Főigazgató 
Száma: SZ-0060/2012. 
Érv. ideje: visszavonásig érvényes 

 
Az engedélyek másolatai a mellékletek között találhatóak.  
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során a ViszCAD Kft. által rendelkezésünkre 
bocsátott tervanyagok jelentették az alapadatokat.  
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZAT AINAK 
ALAPADATAI, MIN ŐSÍTETT ADATOK 
 
A tervezett tevékenység megvalósítása során más telepítési, technológiai vagy egyéb 
alternatívákkal nem számolunk, hiszen a terület vízellátásának biztonságosabbá tétele 
indokolttá teszi a meglévő vezeték rekonstrukcióját, amely más módon, vagy helyen nem 
valósítható meg.  
 
VÍZIMUNKA, VÍZILÉTESÍTMÉNY F ŐBB ADATAI 
 
Megbízó, üzemeltető 
 

Megbízó, üzemeltető adatai 
Név Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
Cím 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Vezető Lőrinc Ákos vezérigazgató 

 
Engedélyes 
 

Engedélyes adatai 
Név Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
Cím 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Vezető Lőrinc Ákos vezérigazgató 

 
Tervező 
 

Tervező adatai 
Tervező ViszCAD Mérnökiroda Kft. 
Cím 3700 Kazincbarcika, Táncsics út 28/A. 
Vezető Nagy Imre ügyvezető 
Tervező Viszoczky György tervezőmérnök 
Kamarai reg. szám 05-1303 
Tervező Gulyás Zoltán tervező 
Kamarai reg. szám 05-01799 
 
A vízjogi létesítési engedélyezési terv keretében tervezett vízimunka a Parádfürdő-Recsk 
megnevezésű vízszállító mű (azaz a parádfürdői medence és recski 2 x 150 m3-es medence 
közötti szállítóvezeték) kettő még régi, DN200-as AC szakaszának rekonstrukciója. 
 
A tervezett vízi létesítmény a rekonstrukcióra, kiváltásra kerülő régi vezetékszakaszok helyett 
új nyomvonalon, nyílt árkos fektetéssel készülő, V-1 = 404,7, V-2 = 1900,3 fm hosszú, új DK 
250 KPE vezetékszakasz. 
 
A tervezett új vezetékek tulajdonosa a jelenlegivel azonosan a Magyar Állam, üzemeltetője az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) lesz. 
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A tervezett új vízszállító vezeték V-1 jelű szakasza a Parád 435/23 Hrsz-ú ingatlanon meglévő 
víztároló medencétől (0+000 szelvény) a Parád 445/2 Hrsz-ú út mentén DK-i, K-i irányban a 
korábban tervezett, végül megvalósításra nem került strandfördő előtti, Parád 444 Hrsz-ú 
parkolóig (0+404,7 szelvény) kerül kialakításra. 
 
A tervezett új vízszállító vezeték V-2 jelű szakasza a Recsk 051/10 Hrsz-ú ingatlantól (0+000 
szelvény) a Recsk 054 Hrsz-ú út (24. számú főút) mentén K-i irányban a Recsk 707 Hrsz-ú 
ingatlanig (1+900,3 szelvény) kerül kialakításra. 
 
A tervezett vezeték szakaszok elhelyezését az átnézetes és részletes helyszínrajzok rögzítik. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot vagy üzleti titkot képező adatot 
nem tartalmaz. 
 
A tevékenység végzése során felhasználandó anyagok környezetvédelmi minősítése nem 
szükséges. 
 
A tevékenység végzése során országhatáron átterjedő hatások nem lépnek fel. 
 
Erdő terület igénybevételére sor kerül, az alábbiak szerint: 
 

- Érintett helyrajzi számok: 
Parád 435/24 
Recsk 051/10 
Recsk 056/1 
 

 
2.1. A tevékenység volumene 
 
A tervezett vezetékszakaszok építésével érintett műszaki hatásterület hossza értelemszerűen 
az új vezetékek teljes hosszát magába foglalja, ami mindösszesen V-1 = 404,7 fm, V-2 = 
1900,3 fm. 
 
A műszaki hatásterület mélysége a tervezett vezetékek fektetési mélysége, azaz 1,11-3,38 m 
között változik, de átlagosan 1,60 m. 
 
A tervezett új vezetékszakaszok fektetése nyiltárkos technológiával fog történni. A vezetékek 
és az utak keresztezési helyein az új vezeték kitakarás nélküli, úgynevezett átsajtolásos 
technológiával kerül telepítésre, ahol a vezeték út alatti szakaszának kivitelezéséhez egy 
indító (4,5 x 2,0 m alapterületű) és egy fogadó (2,0 x 2,0 m alapterületű) munkagödör 
szükséges. Ennek megfelelően az építéssel érintett műszaki hatásterület szélessége a 
nyíltárkos fektetési szakaszokon a szükséges munkaárkok alapterülete, az átsajtolásos 
szakaszokon pedig az indító és a fogadó munkagödrök alapterülete. 
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A rekonstrukcióra kerülő szállítóvezeték az alábbi ellátandó egységek vízellátását biztosítja. 
 

Település Lakás-szám 
(db) 

Ellátott 
ingatlanok 

száma 
(db) 

Bekötött 
közületek száma 

(db) 

Bekötött 
üdülőegységek 

száma 
(db) 

Recsk 1298 1017 118 62 
Mátraderecske  998 702 67 407 
Mátraballa 426 327 20 33 
Szajla 319 233 17 58 
Terpes 100 78 7 12 
Kisfüzes 79 74 3 19 
Pétervására 908 755 95 22 
Összesen 4128 3186 327 613 

 
Az ellátott egységek éves vízigénye (2017. évi adatok): 
 

Település 
Településen felhasznált 

vízmennyiség 
(em3/év) 

Recsk 84,3 
Mátraderecske  60,2 
Mátraballa 20,09 
Szajla 11,2 
Terpes 17,7 
Kisfüzes 3,9 
Pétervására 65,7 
Összesen 263,09 

 
A szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie „az ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről szóló” többször módosított „201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet” 
előírásait. 
 
 
2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás 
tervezett időbeli megoszlása 
 
A vezeték rekonstrukció megvalósítása 2 ütemben tervezett. Az első ütemben a V-1 jelű 
vezetékszakasz megvalósítása tervezett. A második ütemben a V-2 jelű vezetékszakasz 
megvalósítása tervezett. 
 
Az egyes ütemek jellemző adatai: 
 

Vezeték 
jele 

Rekonstrukció 
ütemszáma 

Szelvény 
(m) 

Hossz 
(m) 

V-1 I 0+000 – 0+404,7 404,7 

V-2 II 0+000 – 0+1900,3 1900,3 
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Az ütemek megvalósításának időpontja a szükséges pénzügyi források és engedélyek 
rendelkezésre állásának a függvénye. Amennyiben a szükséges pénzügyi források és 
engedélyek rendelkezésre állnak egy-egy ütem kivitelezésének időtartama 6 hét. 
 
A munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik. A létesítést követően a 
működési szakasz azonnal megindul, időtartamát a berendezések elöregedése határozza meg.  
 
 
2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja 
 
A tervezett tevékenység elemeinek területigénye: 
 

Tervezett vezeték által elfoglalt (lefedett) terület nagysága: 2305 m2 
 

• A tevékenység helye:    Recsk település külterülete és Parád 
település belterülete 

• Területigény az új vezetékre:  2305 m2. 
• Érintett művelési ágak:   kivett kórház, kivett parkoló, kivett 

országos közút, legelő, szántó, erdő, rét 
• Távlati tervben a művelési ágak megváltoztatása nem szerepel. 

 
Az új vezetékszakaszok kezdő és végpontjainak, valamint vízszintes töréspontjainak EOV 
koordinátái a következők: 
 

Vezeték jele Szelvény EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) Megjegyzés 

V-1 0+000 725629.73 287552.37 
kezdőpont 
nyomvonal töréspont 

V-1 0+055 725672.89 287518.26 nyomvonal töréspont 
V-1 0+075.8 725690.25 287506.86 nyomvonal töréspont 
V-1 0+096.9 725691.38 287485.77 nyomvonal töréspont 
V-1 0+141.6 725736.00 287488.16 nyomvonal töréspont 
V-1 0+149.9 725736.63 287479.84 nyomvonal töréspont 
V-1 0+171.6 725758.18 287477.63 nyomvonal töréspont 
V-1 0+268.9 725854.51 287464.14 nyomvonal töréspont 
V-1 0+375.9 725961.08 287454.30 nyomvonal töréspont 
V-1 0+391.1 725971.15 287442.88 nyomvonal töréspont 

V-1 0+404.7 725984.31 287439.37 
végpont 
nyomvonal töréspont 

 

Vezeték jele Szelvény EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) Megjegyzés 

V-2 0+000 726403.82 287250.03 
kezdőpont 
nyomvonal töréspont 

V-2 0+020.1 726401.20 287230.09 nyomvonal töréspont 
V-2 0+066 726446.86 287225.30 nyomvonal töréspont 
V-2 0+095 726475.53 287221.27 nyomvonal töréspont 
V-2 0+167.2 726547.35 287213.77 nyomvonal töréspont 
V-2 0+200.5 726580.61 287214.01 nyomvonal töréspont 



ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 
Parádfürdő – Recsk fővízvezeték rekonstrukció 

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az 
igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a településfejlesztési tervben 
rögzített módja 

 

 

  

Dokumentáció azonosító:  MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 
1908_ Előzetvizsgdok.docx  Miskolc, Kazinczy u. 28.    Tel/Fax.: 46-411-404 
 10/70  

 

Vezeték jele Szelvény EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) Megjegyzés 

V-2 0+235.1 726615.20 287216.15 nyomvonal töréspont 
V-2 0+300.4 726679.83 287225.26 nyomvonal töréspont 
V-2 0+562.7 726937.23 287275.82 nyomvonal töréspont 
V-2 0+635.1 727006.46 287297.10 nyomvonal töréspont 
V-2 0+808 727164.20 287367.90 nyomvonal töréspont 
V-2 0+838.1 727193.61 287374.08 nyomvonal töréspont 
V-2 0+979 727333.76 287388.81 nyomvonal töréspont 
V-2 1+120.9 727473.54 287413.32 nyomvonal töréspont 
V-2 1+339.5 727689.90 287444.57 nyomvonal töréspont 
V-2 1+478.4 727826.54 287469.33 nyomvonal töréspont 
V-2 1+495 727822.64 287485.48 nyomvonal töréspont 
V-2 1+516.9 727843.93 287490.63 nyomvonal töréspont 
V-2 1+620.4 727943.91 287517.46 nyomvonal töréspont 
V-2 1+779.3 728096.19 287562.60 nyomvonal töréspont 
V-2 1+797.1 728112.85 287568.85 nyomvonal töréspont 
V-2 1+824.4 728137.33 287581.13 nyomvonal töréspont 
V-2 1+850.2 728158.80 287595.28 nyomvonal töréspont 
V-2 1+892.1 728191.19 287621.89 nyomvonal töréspont 

V-2 1+900.3 728196.59 287615.67 
végpont 
nyomvonal töréspont 

 
A tervezett vezetékkel érintett ingatlanok és azok ingatlan nyilvántartásban rögzített 
fontosabb adatai: 
 

Érintett terület ingatlan nyilvántartásban 
rögzített Hrsz. 

Ingatlan nyilvántartásban rögzített 
művelési ág/kivett megnevezés 

Parád 435/24 erdő 
Parád 439/1 kivett kórház 
Parád 444 kivett parkoló 
Parád 445/2 kivett út 
Recsk 051/10 erdő 
Recsk 054 kivett országos közút 
Recsk 056/1 erdő 
Recsk 057/2 legelő 
Recsk 057/3 legelő 
Recsk 057/4 legelő 
Recsk 057/5 legelő 
Recsk 057/6 legelő 
Recsk 057/7 legelő 
Recsk 057/8 legelő 
Recsk 057/10 legelő 
Recsk 057/11 legelő 
Recsk 057/12 legelő 
Recsk 057/13 legelő 
Recsk 057/14 legelő 
Recsk 057/15 legelő 
Recsk 057/16 legelő 
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Érintett terület ingatlan nyilvántartásban 
rögzített Hrsz. 

Ingatlan nyilvántartásban rögzített 
művelési ág/kivett megnevezés 

Recsk 060/18 rét 
Recsk 060/19 rét 
Recsk 060/20 rét 
Recsk 060/21 rét 
Recsk 060/22 rét 
Recsk 060/23 rét 
Recsk 060/24 rét 
Recsk 060/25 rét 
Recsk 060/26 rét 
Recsk 060/27 rét 
Recsk 060/28 szántó 
Recsk 060/29 szántó 
Recsk 060/30 szántó 
Recsk 060/35 szántó 
Recsk 060/36 szántó 
Recsk 060/37 szántó 
Recsk 060/38 rét 
Recsk 060/39 rét 
Recsk 060/40 szántó 

 
Az érintett erdő területek adatai az alábbiak: 
 

- Recsk 051/10 hrsz. és 056/1 hrsz. esetében: 
 
Illetékes megyei kormányhivatal HMKH 
Körzet Parádi körzet 
Helység /kód/ Recsk (4055) 
Tag 42 
Részletjel /kód/ A (10) 
Erdőgazdálkodó kód 10009999 
Terület 9,55 ha 
Erdészeti táj Mátra 
Tulajdonforma Magántulajdon 
Elsődleges rendeltetés Parkerdő 
További rendeltetés 1 Faanyagtermelő 
További rendeltetés 2 Natura 2000 
Natura2000 Része a hálózatnak 
Faállomány típus Kocsánytalan tölgyes-cseres 
Természetességi állapot Természetszerű erdő 
Természetességi alapelvárás Természetszerű erdő 
Erdősítési kötelezettség alá vont 
terület 

  

Védettség Nem védett terület 
Tűzveszélyesség Közepesen veszélyeztetett terület 



ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 
Parádfürdő – Recsk fővízvezeték rekonstrukció 

2.4. A tevékenység megvalósításához 
szükséges és az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények felsorolása és helye 

 

 

  

Dokumentáció azonosító:  MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 
1908_ Előzetvizsgdok.docx  Miskolc, Kazinczy u. 28.    Tel/Fax.: 46-411-404 
 12/70  

 

Következő tervezés éve 2021 
 

- Parád 435/24 esetében: 
 
Illetékes megyei kormányhivatal HMKH 
Körzet Parádi körzet 
Helység /kód/ Parád (4053) 
Tag 89 
Részletjel /kód/ A1 (11) 
Erdőgazdálkodó kód 10003902 
Terület 13,09 ha 
Erdészeti táj Mátra 
Tulajdonforma Közösségi tulajdon 
Elsődleges rendeltetés Parkerdő 
További rendeltetés 1   
További rendeltetés 2   
Natura2000 Nem része a hálózatnak 
Faállomány típus Cseres-kocsánytalan tölgyes 
Természetességi állapot Természetszerű erdő 
Természetességi alapelvárás Természetszerű erdő 
Erdősítési kötelezettség alá vont 
terület 

  

Védettség Nem védett terület 
Tűzveszélyesség Közepesen veszélyeztetett terület 
Következő tervezés éve 2021 
 
A vonatkozó területrendezési tervek a mellékletek között találhatók. Az érintett terület Parád 
esetében Keü-2, míg Recsk esetében túlnyomó részben Má-gy minősítésű.  
 
 
2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények 
felsorolása és helye 
 
Az ismertetett ingatlanokon megvalósuló tervezett nyomvonalas létesítmény: 
 
Megnevezése: Ivóvíz-távvezeték   
 
Nyomvonal:  
 
A tervezett új vízszállító vezeték V-1 jelű szakasza a Parád 435/23 Hrsz-ú ingatlanon meglévő 
víztároló medencétől (0+000 szelvény) a Parád 445/2 Hrsz-ú út mentén DK-i, K-i irányban a 
korábban tervezett, végül megvalósításra nem került strandfürdő előtti, Parád 444 Hrsz-ú 
parkolóig (0+404,7 szelvény) kerül kialakításra. 
 
Az új vezeték főbb adatai: 
 

Jele 
Szakasz 

(m) 
Jellege Anyaga 

Névleges 
átmérője 

Alapanyag 
típus 

Hossza 
(m) 
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(mm) szabványos 
méretarány 

V-1 0+000 – 0+404,7 nyomott KPE D250 SDR17 404,74 

 
A tervezett új vízszállító vezeték V-2 jelű szakasza a Recsk 051/10 Hrsz-ú ingatlantól (0+000 
szelvény) a Recsk 054 Hrsz-ú út (24. számú főút) mentén K-i irányban a Recsk 707 Hrsz-ú 
ingatlanig (1+900,3 szelvény) kerül kialakításra. 
 

Jele 
Szakasz 

(m) 
Jellege Anyaga 

Névleges 
átmérője 

(mm) 

Alapanyag 
típus 

szabványos 
méretarány 

Hossza 
(m) 

V-2 0+000 – 0+1900,3 nyomott KPE D250 SDR17 1900,32 

 
Az új vezetékszakaszokon 10 db csomópont kerül kialakításra. 
 
Ebből a V-1 jelű vezetéken 2 db, a V-2 jelű vezetéken 8 db csomópont készül. A V-1 jelű 
vezeték csomópontjai közül 1 db meglévő aknában kerül kialakításra, 1 db pedig akna nélküli 
lesz. A V-2 jelű vezeték csomópontjai közül 2 db meglévő aknában, 6 db új aknában kerül 
kialakításra. Az új aknák monolit vasbeton szerelvényaknák. A csomópontokban új, 
szabványos szerelvények kerülnek beépítésre. 
 
A munkálatok elvégzése során a tervezett szükséges létesítményekhez egyéb kapcsolódó 
létesítmények nem kerülnek megvalósításra. 
 
A kivitelezés végrehajtása után az esetleges taposási és zöldkár megfizetésre kerül.  
 
Szabványosság: A tervezett anyagok minőségbiztosítással rendelkeznek. 
 
Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a környezetet. 
 
Tűzvédelem:  A betervezett anyagok nem tűzveszélyesek. 
2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás 
főbb mutatóinak megadásával 
 
A csomópontok (10 db) az alábbiak: 
 
Vezeték 

jele 
Csomópont 
szelvénye 

(m) 

Csomópont 
jele 

Csomópont jellege Akna 
(meglévő/új) 

V-1 0+000 1 

Csatlakozási csomópont a 
meglévő parádfürdői víztározó 
medencéhez, az akna a medence 
zárkamra aknája 

meglévő 

V-1 0+404,7 2 
Csatlakozási csomópont a 
meglévő, megmaradó 
vezetékszakaszhoz 

nincs akna 
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Vezeték 
jele 

Csomópont 
szelvénye 

(m) 

Csomópont 
jele 

Csomópont jellege Akna 
(meglévő/új) 

V-2 0+000 1 
Csatlakozási csomópont a 
meglévő, megmaradó 
vezetékszakaszhoz, tolózár akna 

meglévő 

V-2 0+096,9 2 
Leágazási csomópont a 
belterületi ingatlanokhoz 

új 

V-2 0+219,8 3L Légtelenítő csomópont új 

V-2 0+722,1 4 
Leágazási csomópont az 
ércbánya felé 

új 

V-2 0+850 5TZ Tolózár akna új 

V-2 1+291 6 
Leágazási csomópont az 
ércbánya lakótelep felé 

új 

V-2 1+480,9 7 
Vízóra és tolózár akna tisztító 
idommal 

új 

V-2 1+900,3 8 
Csatlakozási csomópont a 
meglévő, megmaradó 
vezetékszakaszhoz, tolózár akna 

meglévő 

 
 
V-1 jelű vezeték 
 
0+000 szelvény, 1 jelű csomópont 
 
A csomópont egy csatlakozási csomópont a meglévő parádfürdői víztározó medencéhez. 
A csomópont meglévő aknában kerül kialakításra. Az akna a parádfürdői víztározó medence 
zárkamra aknája. A meglévő vasbeton akna megtartásra kerül, azonban abba új szerelvények 
kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint. 
 
A csomópont újonnan beépítésre kerülő szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Tolózár (meglévő) DN200 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 1 
Kitámasztó betontömb (meglévő) - beton 1 

 
0+404,7 szelvény, 2 jelű csomópont 
 
A csomópont egy csatlakozási csomópont a meglévő, megmaradó vezetékszakaszhoz. 
A csomópontban akna nem készül. A csatlakozás egy meglévő tolózárhoz történik 
lazakarimával ellátott hegtoldaton keresztül. 
 
A csomópont szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Tolózár (meglévő) DN200 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 1 

 
V-2 jelű vezeték 
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0+000 szelvény, 1 jelű csomópont 
 
A csomópont egy csatlakozási csomópont a meglévő, megmaradó vezetékszakaszhoz. 
A csomópont meglévő aknában kerül kialakításra. A meglévő vasbeton aknába azonban új 
szerelvények kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint. 
 
A csomópont új szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Húzásbiztos csatlakozó DN250 öntvény 1 
FFR-idom DN250/200 öntvény 1 
Tolózár DN200 öntvény 1 
Kitámasztó betontömb - beton 1 
90°-os könyök hegesztve Dk250 KPE 1 

 
0+096,9 szelvény, 2 jelű csomópont 
 
A csomópont egy leágazási csomópont a belterületi ingatlanokhoz. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 1,60 x 1,90 m alapterületű, 2,00 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 1,80 x 
1,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

T-idom DN200/100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
Tolózár DN100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk110 KPE 1 
Kitámasztó betontömb - beton 2 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
0+219,8 szelvény, 3L jelű csomópont 
 
A csomópont egy légtelenítő akna. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 1,60 x 1,90 m alapterületű, 2,00 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 1,80 x 
1,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
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Megnevezés Méret Anyag db 

FFR-idom DN100/50 öntvény 1 
légtelenítő DN50 öntvény 1 
T-idom DN200/100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
Kitámasztó betontömb - beton 1 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
0+722,1 szelvény, 4 jelű csomópont 
 
A csomópont egy leágazási csomópont az ércbánya felé. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 1,60 x 1,90 m alapterületű, 2,00 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 1,80 x 
1,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

T-idom DN200/100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
Tolózár DN100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk110 KPE 1 
Kitámasztó betontömb - beton 2 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
0+850 szelvény, 5TZ jelű csomópont 
 
A csomópont egy tolózár akna. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 1,60 x 1,90 m alapterületű, 2,00 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 1,80 x 
1,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Tolózár DN200 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
Kitámasztó betontömb - beton 1 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
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1+291 szelvény, 6 jelű csomópont 
 
A csomópont egy leágazási csomópont az ércbánya lakótelep felé. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 1,60 x 1,90 m alapterületű, 2,00 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 1,80 x 
1,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

T-idom DN200/100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
Tolózár DN100 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk110 KPE 1 
Kitámasztó betontömb - beton 2 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
1+480,9 szelvény, 7 jelű csomópont 
 

A csomópont egy vízóra és tolózár akna tisztító idommal. 
A csomópont egy új aknában kerül kialakításra. Az akna 5,40 x 2,90 m alapterületű, 2,40 m 
mélységű, 0,2 m falvastagságú, C25/30-XF4-16/F2 anyagminőségű monolit vasbeton akna. 
Az akna 15 cm vastagságú, Trϱ≥95 %, homokos kavics ágyazatra készített, 6 cm vastagságú, 
C8/10-XN-16-F1 anyagminőségű szerelőbetonon kerül kialakításra. Az akna fedését 5,40 x 
2,90 m befoglasló méretű, 0,2 m vastagságú, az aknával azonos anyagminőségű, C25/30-
XF4-16/F2 monolit vasbeton fedlap biztosítja. 
 
Az új akna szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Tolózár DN200 öntvény 5 
Visszacsapó szelep DN200 öntvény 1 
Vízmérő óra (ultrahangos) DN200 öntvény 1 
Nyomáscsökkentő DN200 öntvény 1 
FF-idom DN200 öntvény 1 
Tisztító-idom DN200 öntvény 1 
Q-idom DN200 öntvény 2 
T-idom DN200 öntvény 2 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 1 
Kitámasztó betontömb - beton 1 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
1+900,3 szelvény, 8 jelű csomópont 
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A csomópont egy csatlakozási csomópont a meglévő, megmaradó vezetékhez. 
A csomópont meglévő aknában kerül kialakításra. A meglévő vasbeton akna megtartásra 
kerül, azonban abba új szerelvények kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint. 
 
A csomópont újonnan beépítésre kerülő szerelvény kimutatása: 
 

Megnevezés Méret Anyag db 

Tolózár DN200 öntvény 1 
Hegtoldat lazakarimával Dk250 KPE 2 
QN-idom DN200 öntvény 1 
Kitámasztó betontömb (meglévő) - beton 2 

 
Az aknafalak áttöréseit vízmentesen kell szigetelni (pl.: vízre duzzadó szigetelővel). 
 
A V-1 jelű vezetékszakasz összesen 10 helyen keresztez ivóvíz vezetéket, gravitációs 
szennyvízcsatornát, középnyomású gázvezetéket, valamint magán előfizetői hírközlő 
vezetéket. 
 

A vezeték és egyéb létesítmények keresztezéseinek főbb adatai: 
 

Vezeték 
jele 

Keresztezés 
szelvénye 

(m) 

Keresztezett 
létesítmény 

jellege 
Keresztezés módja 

V-1 0+000,2 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+005,2 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+084,7 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+144,7 
középnyomású 
gázvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+152,0 
gravitációs 
szennyvízcsatorna 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+207,1 
magán előfizetői 
hírközlő vezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+219,5 
középnyomású 
gázvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+394,9 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+402,7 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-1 0+404,7 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

 
A vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése során a keresztezések kialakításának 
tervezése a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletet, valamint a 4/1981. (III.11.) KPM-IpM 
együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével, betartásával történt. 
 
A V-1 jelű új vezetékszakaszon viszont nincs olyan kockázatos keresztezési hely, ahol az új 
vezetéket védőcsőben kellene elhelyezni. 
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A V-2 jelű vezetékszakasz összesen 12 helyen keresztez ivóvíz vezetéket, gravitációs 
szennyvízcsatornát, szennyvíz nyomóvezetéket, nagyközépnyomású gázvezetéket, valamint 
hírközlő vezeték alépítményt. 
 

A vezeték és egyéb létesítmények keresztezéseinek főbb adatai: 
 

Vezeték 
jele 

Keresztezés 
szelvénye 

(m) 

Keresztezett 
létesítmény 

jellege 
Keresztezés módja 

V-2 0+000,3 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+008,6 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+122,0 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+180,8 
szennyvíz 
nyomóvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+765,5 
hírközlő vezeték 
alépítmény 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+922,0 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 0+950,3 
szennyvíz 
nyomóvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 1+483,1 Ivóvíz vezeték 
Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 1+588,5 
nagyközépnyomású 
gázvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 1+636,9 
nagyközépnyomású 
gázvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 1+870,8 
nagyközépnyomású 
gázvezeték 

Hossz-szelvény 
szerint 

V-2 1+895,3 
gravitációs 
szennyvízcsatorna 

Hossz-szelvény 
szerint 

 
A vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése során a keresztezések kialakításának 
tervezése a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletet, valamint a 4/1981. (III.11.) KPM-IpM 
együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével, betartásával történt. 
 
A kockázatos keresztezési helyeken az új vezeték védőcsőben kerül elhelyezésre. 
 
A védőcsövezett szakaszok főbb adatai: 
 

Vezeték 
jele 

Szelvény 
(m) 

Védőcső hossza 
(m) 

Védőcső átmérője 
(mm) Védőcső anyaga 

V-2 0+180,2 10,1 DN400 KPE 

V-2 0+326,2 6,5 DN400 KPE 

V-2 0+590,0 7,2 DN400 KPE 

V-2 0+765,1 9,4 DN400 KPE 

V-2 0+797,0 6,9 DN400 KPE 
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Vezeték 
jele 

Szelvény 
(m) 

Védőcső hossza 
(m) 

Védőcső átmérője 
(mm) Védőcső anyaga 

V-2 0+950,8 14,9 DN400 KPE 

V-2 1+490,3 8,8 DN400 KPE 

V-2 1+588,7 5,5 DN315 KPE 

V-2 1+636,8 5,2 DN315 KPE 

V-2 1+870,7 4,1 DN315 KPE 

V-2 1+895,9 6,8 DN315 KPE 

 
 
2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége 
 
A teher és személyszállítás környezeti hatásai lényegesen elmaradnak a munkaterületen 
mozgó és munkát végző önjáró gépi berendezések kibocsátásaitól és környezetterhelésétől. 
Ezért az érdemi hatások meghatározását elősegítő és a munkaterületen várhatóan fellépő 
maximális teljesítményű gépi üzemelési időkre (egy 8 órás műszakra) az alábbi becslést 
adjuk: 
 
   A közmű építésénél használandó géppark 

Eszköz megnevezése Eszköz 
mennyisége 

 
 
 

[db] 

8 órás 
megítélési 

időre 
vonatkozó 
időtartam 

[h] 
Árokásó max. teljesítménnyel 1 4 
 alapjáraton  4 

 
Az anyagszállítás a jelenlegi napi forgalmat, feltételezésünk szerint, 24 jármű/nap értékkel 
növeli a III. járműkategóriában az ágyazó homok szállítása idején (a munkálatok első két 
hetében) és 4 jármű/nap értékkel a további időszakban. 
 
 
2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények 
 
Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. működési területén a környezetvédelmi 
tevékenység meg kell feleljen az ÉRV ZRt. Környezetvédelmi Szabályzata előírásainak. 
 

A szabályzat célja, hogy a Társaság tevékenysége során keletkező hulladékok, 
környezetszennyező anyagok esetében elősegítse azok keletkezésének megelőzését, 
veszélyességük és mennyiségük csökkentését, meghatározza a gyűjtésükre, 
ártalmatlanításukra vonatkozó szabályokat, és nevesítse az ezzel kapcsolatos személyi 
felelősséget is. Célja továbbá, hogy elősegítse a környezetszennyezések megelőzését, 
megakadályozását. 

 

A veszélyes hulladékok kezelése 
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A 225/2015. (VIII. 07.) Kormány rendelet részletesen szabályozza a veszélyes hulladékok 
keletkezésének ellenőrzését, tárolását, kezelését, szállítását, valamint ártalmatlanítását. 
A veszélyes hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon 
anyagokra, termékekre – ideértve azok csomagoló és burkoló anyagait is -, amelyeket 
tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve 
amelyek azok használata során keletkeznek. 
 
Darabonkénti nyilvántartási és visszaszállítási/gyűjtési kötelezettség alá esnek a veszélyes 
hulladékot eredményező tevékenységhez vásárolt, illetve a raktárakból kivételezett veszélyes 
hulladékká váló anyagok és azok göngyölegei (Bevételezésük és nyilvántartási szabályaikat 
lásd: Logisztikai szabályzat). 
 
A veszélyes hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg 
elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő, vagy 
bontott termékek esetében is. 
 
A veszélyes hulladék termelőjének meg kell akadályoznia, hogy a veszélyes hulladék a 
talajba, a felszíni, a felszín alatti vízbe, illetve a levegőbe jutva a környezetet szennyezze, 
vagy károsítsa. 
 
Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, úgy kell megszervezni és 
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyiségének, illetve veszélyességének csökkenését 
eredményezze. 
A veszélyes hulladék tulajdonosa köteles a veszélyes hulladék kezeléséről gondoskodni. 
 
A veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzése 
 

A termelő (osztály, üzem, telep, csoport) valamennyi veszélyes hulladékkal összefüggő 
tevékenységéről Anyagmérleget köteles készíteni. Az Anyagmérlegnek tartalmaznia kell: 

− az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét, 

− az adott termelési technológiába bemenő anyagok összetételét, 

− a keletkező termékek mennyiségét, 

− a keletkező termékek összetételét, 

− az elhelyezésük módját. 
 
A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása 
 
A termelő köteles a veszélyes hulladékot a további tárolásnak és kezelésnek megfelelően 
elkülönítve, a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kialakított 
gyűjtőhelyen összegyűjteni. 
A gyűjtőhelyen legfeljebb az egy év alatt keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 
gyűjthető össze. 
A gyűjtőhelyek és tárolók, valamint a kezelő telepek környezeti biztonságára, kialakítására és 
üzemeltetésére vonatkozó szabályokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Az üzemekben a veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásának ellenálló, folyadékzáró 
csomagolóeszközben fajtánként és anyagminőség szerint elkülönítve, feliratozva kell 
gyűjteni. A gyűjtőedényben csak a megjelölt veszélyes hulladék helyezhető el, egyéb 
veszélyes hulladék, vagy termelési, kommunális hulladék nem. A munkahelyi gyűjtőhelyeken 
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megtelt edények ürítéséről, illetve cseréjéről, a veszélyes hulladék-tároló helyre, vagy a 
központi raktárba történő beszállíttatásáról azonnal gondoskodni kell. 
Az üzemi tároló helyek kialakítása és működtetése az alábbi szempontok figyelembe vételével 
történhet: 
- a tároló helyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalat szilárd burkolattal kell 

ellátni, 
- a tárolás a veszélyes hulladék kémiai hatásának ellenálló, teherbíró, folyadékzáró aljzaton 

végezhető, 
- a tároló helyeket be kell keríteni, és a csapadék bejutását kizáró tetőzettel kell ellátni, 
- vízelvezető rendszer segítségével meg kell akadályozni a külső csapadékvíz gyűjtőhelyre 

jutását, 
- a tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az edényből, gyűjtőzsákokból esetlegesen kijutó 

veszélyes hulladék ne okozhasson környezetszennyezést, 
- a tároló hely bejáratát – szembetűnő módon – „VESZÉLYES HULLADÉK”  felirattal 

kell ellátni. 
 
A tároló hely aljzatára esetlegesen kiszivárgó hulladékot az ott elhelyezett nedvszívó, 
folyadékmegkötő anyaggal (homok, perlit, stb.) kell felitatni. 
Felelős: üzemvezető 
A Társaság Központjában a gyűjtőhely kialakításáról az igazgatási osztályvezető 
gondoskodik, figyelembe véve a vonatkozó előírásokat. 
Az osztályokon a veszélyes hulladékok átmeneti gyűjtésére a lehetőségekhez mérten, a tárolás 
szabályainak figyelembe vétele mellett, gyűjtőhelyet kell kijelölni („veszélyes hulladék” 
felirattal). A keletkezett hulladékot a nyilvántartást vezető személynek kell átadni. Az 
osztályoknak a felgyűlt veszélyes hulladékokat a helyi tárolási lehetőségtől függően, de 
legalább negyedévente át kell adnia az Igazgatási Osztályon ezen feladattal megbízott 
személynek. 
 
A keletkezett veszélyes hulladékokról nyilvántartást kell vezetni (I-17-1, I-17-2, lásd: 
Formalap album). A nyilvántartást vezető személyt a szervezeti egység vezetője bízza meg 
írásban. 
Az igazgatási osztályvezető által kijelölt személy a központi szervezeti egységektől átvett 
veszélyes hulladékokról fajtánként vezet nyilvántartást az I-17-3 (lásd: Formalap album) 
nyomtatványon. 
 
A veszélyes hulladék átadása, szállítása 
 
A veszélyes hulladékok elszállításáról az illetékes területi főmérnökök, vagy az általuk 
kijelölt személyek (üzemvezetők) gondoskodnak. A Központ vonatkozásában a 
környezetvédelmi megbízott feladata a veszélyes hulladékok elszállíttatása. Az elszállítás, 
átadás tényét a nyilvántartásokban rögzíteni és igazoltatni kell. 
A veszélyes hulladékot úgy kell szállítani, hogy a szállítás során környezetszennyezés ne 
következzen be.  
A veszélyes hulladékok szállítását a 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet szabályozza 
részletesen. 
 
Továbbra is érvényben van az ún. „SZ” jegy, amely kísérőjegy a veszélyes hulladékok 
szállításához. Az „SZ” jegy 4 példányos, szigorúan számozott, és a veszélyes hulladék átadója 
tölti ki. Ez a kísérőjegy végigkíséri a szállítmányt. A negyedik példány az átadónál marad, az 
1-3 példányokat a szállító magával viszi. Az átvevő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. 
példányt visszaküldi az átadónak, ezzel igazolja az átvétel tényét. 
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Amennyiben a kísérőjegy másolata 30 napon belül nem kerül vissza az átadóhoz, akkor azt az 
átadónak jelentenie kell az illetékes hatóságnak. 
 
A veszélyes hulladék bírság 
 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékét, valamint kiszabásának és megállapításának módját a 
Kormány 271/2001.(XII.21.) sz. rendelete határozza meg. A bírság kiszámításának módját a 
Rendelet melléklete tartalmazza. 
A rendelet szerint veszélyes hulladék bírság az alábbi kötelezettségek elmulasztása esetén 
kerül kiszabásra: 
- anyagmérleg készítésének elmulasztása, 
- bejelentési kötelezettség elmulasztása, 
- kísérőjegy alkalmazásának elmulasztása, 
- hulladékgazdálkodási terv el nem készítése, 
- veszélyes hulladék minősítésének elmulasztása, 
- gyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás helytelen kivitelezése. 
 
A bírság kiszabására az illetékes hatóság jogosult. 
 
A Társaságnál keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyéb feladatok  
 
Ha üzemzavar vagy más rendkívüli esemény következtében a környezet veszélyes 
hulladékkal szennyeződik, a termelőnek azonnal intézkednie kell a vészhelyzet 
megszüntetéséről. (Lásd: Rendkívüli események és vészhelyzetek kezelése szabályzat). 
 
Az egészségügyi hulladékok kezelése 
 
Az egészségügyi miniszter 12/2017. (VI.12.) EMMI rendeletében szabályozta az 
egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését. 
 
Nyilvántartás 
 
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékokról a rendelet 4. számú melléklete 
szerinti tartalmú nyilvántartó lapot kell vezetni, és azt megküldeni minden év február 1-ig az 
illetékes járási hivatalnak. A nyilvántartás vezetése az illetékes szervezeti egység vezetője 
által kijelölt személy feladata. 
 
Gyűjtés és szállítás 
 
A gyűjtés szilárd falú, szúrásálló edényzetben (dobozban), vagy folyadékzáró, mechanikai 
sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben történhet. 
 
A gyűjtőeszközökön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a vonatkozó rendelet 1. számú 
melléklete szerinti nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni. 
A lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket kinyitni nem szabad! 
A fertőző hulladékok szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerint 
kell eljárni. Az elszállíttatásról a hulladékgazdálkodási felelős gondoskodik. 
A három, vagy ennél több munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátást, illetve alapellátást 
nyújtó szolgáltatónál hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni, ami a gazdálkodásstratégiai 
osztályvezető feladata. 
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A hulladékgazdálkodási felelős részletes feladatait a 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 
határozza meg. 
 
A termelési hulladékok tárolása, kezelése, hasznosítása 
 
A termelési hulladékok körébe sorolt hulladékok esetében – amennyiben az ismeretlen -, 
előzetesen meg kell állapíttatni a hulladék összetételét. 
A veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot a vonatkozó előírásoknak és törvényeknek 
megfelelően kell kezelni. 
 
A víztisztítási technológia során keletkező termelési hulladékot ülepítés, víztelenítés és 
átmeneti tárolás után – érvényes engedély birtokában – az engedélyben megjelölt helyre kell a 
hulladék elfolyását kizáró módon szállítani. Az elszállítás időpontját az ülepítő medencék 
térfogatának, telítettségének megfelelően kell meghatározni. 
A tisztítási technológia során keletkező iszap (szennyvíz, illetve víztisztítási) Anyagmérlegét 
naprakészen vezetni kell, megjelölve az elszállításra kerülő hulladék mennyiségét, és a 
telepet, ahová az elhelyezés, illetve a hasznosításra történő átadás megtörtént. 
 
A kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági művelés alatt álló területekre, talajjavítás 
céljából történő kihelyezése, csak a területileg illetékes környezetvédelmi, vízügyi, 
közegészségügyi, növényegészségügyi, illetve jegyzői hozzájárulás birtokában, az azokban 
meghatározott feltételek maradéktalan betartásával történhet. 
 
Felelős: üzemvezetők 
 
A kazánok és a kapcsolódó fűtési rendszerek tisztítása, karbantartása a vonatkozó előírások, 
és – vállalkozók, alvállalkozói közreműködés esetében – a karbantartási szerződésben 
foglaltak betartásával, a képződő hulladék elszállítási kötelezettségével történhet. A 
karbantartás során biztosítani kell a vízszennyező anyagok csapadékcsatornába, vagy felszíni 
vizekbe jutásának megakadályozását. 
 
Felelős: üzemvezetők 
 
A javítás, karbantartás és hibaelhárítás során képződő nem hasznosítható, vagy selejtezésre 
javasolt fém hulladékokat, szerelvényeket (pl. kiszerelt csőanyagok) elkülönítetten kell 
kezelni és a telephelyen kijelölt gyűjtőhelyen anyagminőség szerint, gépjárművel jól 
megközelíthető helyen tárolni. A szennyvízzel közvetlenül érintkező szerelvényeket a 
gyűjtőhelyre történő szállítás előtt le kell mosni.  
A nem hasznosítható szerelvényeket, összegyűjtött egyéb javítási, karbantartási, hibaelhárítási 
hulladékot a telephelyen elkülönítetten kell tárolni és szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal a központi tároló helyre kell visszaszállítani. 
Nagyobb mennyiségű, illetve a vidéki telephelyeken összegyűlt fém hulladék a Társasággal 
szerződéses jogviszonyban álló vállalkozóval, alvállalkozóval – a központi vagy helyi tároló 
hely kezelőjének előzetes értesítését követően – közvetlenül a gyűjtőhelyről is elszállíttatható. 
Épületek, berendezések eseti karbantartó munkái, illetve a lakatos és egyéb műhelyek 
tevékenysége során képződő fém hulladékot gyűjtőhely hiányában a munkálatok befejezését 
követően kell a kijelölt tároló helyre szállítani. 
A hálózatmosatások során gondoskodni kell a környezet védelméről. 
 
Felelős: illetékes üzemvezető 
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Az építési, épület karbantartási, bontási hulladékok kezelése 
 
Az építkezések, épület-karbantartások során esetileg keletkező építési, bontási törmelék az 
arra kijelölt települési lerakóhelyre, egyéb hasznosítási lehetőség hiányában – bontási 
hulladéktól függően – kommunális hulladéklerakóba, vagy MÉH telepre szállítható 
 
Felelős: illetékes üzemvezető 
 
A kommunális hulladék kezelése 
 
A Minőségügyi Politikának megfelelően a Társaság szabályozza a kommunális hulladék 
gyűjtését és elszállítását. 
A Társaság, a működése során keletkező kommunális hulladékot konténeres gyűjtés és tárolás 
után az erre a célra szakhatósági engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal szerződést 
kötve rendszeresen elszállíttatja. A konténerekbe kizárólag kommunális hulladék üríthető; 
veszélyes, kommunálisnak nem minősülő termelési, illetve komposztálható hulladékot nem 
tartalmazhat. 
A kommunális hulladék gyűjtésekor az alábbi közegészségügyi előírásokat kell betartani: 
- a tároló berendezések hézagmentesek és könnyen tisztíthatóak legyenek, falazatuk sima és 

tartós anyagból készüljön, 
- a be- és kiürítés legyen könnyen elvégezhető, és minél kevesebb szennyeződéssel járjon, 
- a hulladékhoz rovarok, rágcsálók ne férjenek hozzá. 
 
Felelős: üzemvezetők, igazgatási osztályvezető 
 
A hulladékok újrahasznosítása, mennyiségük csökkentése 
 
A hasznosítható hulladékok teljes körű felhasználása mellett a Társaság törekszik arra, hogy 
az újrahasznosított (pl.: levélpapír, boríték), újrahasználható (pl.: irodatechnikai festék 
kazetták), illetve a hivatalos magyar minősítés szerinti „ Környezetbarát termék” védjegy 
használatára jogosult termékek az ilyen minősítéssel nem rendelkező termékekkel szemben 
nagyobb arányban kerüljenek beszerzésére. (ld. Logisztikai szabályzat) 
A környezetközpontú irányítási rendszerbe bevont telephelyek esetében a Minőségügyi 
Politika, valamint a kitűzött környezeti célokkal összhangban olyan technológiai 
megoldásokat kell kidolgozni, melyek során kevesebb hulladék keletkezik, illetve az 
újrahasznosításuk a tevékenység szerves részévé válik. Az évenkénti vezetőségi átvizsgálások 
alkalmával a környezetvédelmi megbízott előterjesztése alapján a cégvezetés értékeli a 
hulladékok keletkezésével, és kezelésével kapcsolatos tevékenységeket, és új, a 
környezetterhelés csökkentését eredményező célkitűzéseket jelöl meg. 
 
Felelős: környezetvédelmi megbízott 
 
A Társaság működési területén használatban lévő gépjárművekre kötelező a gépkönyvben 
meghatározott kibocsátási határértékek betartása, az előírások szerinti (77/2009. (XII.15.) 
KHEM-IRM-KvVM rendelet) rendszeres ellenőrző mérések teljesítése. 
 
Környezetvédelmi ellenőrző vizsgálaton határérték túllépés miatt a közúti forgalomból kivont 
gépjármű haladéktalan javításáról, nem korrigálható hiba esetén a hatályos környezetvédelmi 
és zajterhelési előírásoknak megfelelő, gazdaságos üzemeltetésű új gépjármű beszerzéséről, 
vagy javításáról- a pénzügyi lehetőségektől függően – intézkedni kell. 
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További intézkedések a Járművek és kisgépek üzemeltetési, karbantartási szabályzatában 
találhatók. 
 
Felelős: igazgatási osztályvezető (Központban) 

Illetékes üzemvezetők 
 
Az emberi környezet és egészség megóvása érdekében a Társaság telephelyein a vonatkozó 
rendeleteknek megfelelő módon meg kell állapítani a környezetet terhelő zajok és káros 
rezgések mértékét, amelyről jegyzőkönyv készül. A meglévő zaj- és rezgésforrások által 
okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell. 
 
Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és 
egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni, üzembe helyezni, 
meglevőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy 
azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a 
területre, illetve a rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne 
haladja meg. Ezen irányelveket a műszaki tervezés, és a beruházás lebonyolítása során 
figyelembe kell venni a Beruházási és felújítási szabályzat szerint. 
 
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat az önkormányzat állapítja meg. A rendelet 
érvényességének ellenőrzését, változás esetén az érintettek tájékoztatását a környezetvédelmi 
megbízott végzi el. 
 
A természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más közérdekű célból végzett tevékenység 
(hibaelhárítás) során a zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékek túlléphetők, törekedni kell 
azonban arra, hogy az okozott zaj, illetve rezgés a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. 
A munkahelyek belső zaj- és rezgésvédelmére vonatkozóan – a 66/2005. (XII.22.) EüM 
rendelettel összhangban -, a Munkavédelmi szabályzatban, illetve az Üzemeltetési 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 
 
Felelős: illetékes üzemvezető 
 
 
Kivitelezéskor betartandó fontosabb előírások 
 
Kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet. 
 
Rendkívüli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elhárításáról és azt az 
elhárításra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóság részére. 
 
Kivitelezést úgy kell végezni, hogy határérték feletti zajterhelést ne okozzon. 
 
A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az ne okozzon diffúz légszennyezést. 
 
Kivitelezési munkálatok befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre 
kell állítani. 
 
Gallyazást és fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után – megfelelő 
szakszerűséggel – lehet végezni. Az építés során a jelentős dendrológiai vagy természeti 
értéket képviselő fás vegetációt javasolt megőrizni. Fakivágás esetén a kivágott faegyedek 
pótlása, vagy a tájvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalása alapján pénzbeni megváltása is 
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szóba jöhet. A fapótlás helyét, idejét, módját és a telepítendő faegyedek faját a 
természetvédelmi hatóság jelölheti ki. Pénzbeli megváltás esetén általában a természetvédelmi 
hatóságra hárul a telepítési munka. 
 
Ügyelni kell arra, hogy berendezést ne telepítsenek kunhalmon vagy földvár területén (Tvt 
35.§ (1)). A beruházást a természeti adottságok megőrzésének biztosítása mellett lehet 
megvalósítani. 
 
A vezeték nyomvonalán a karbantartási sávok rendszeres kezelést, a gyepterületek rendszeres 
kaszálást igényelnek. 
 
Az építési és az azt követő helyreállítási munkákat csak akkor és úgy lehet végezni, hogy az 
ott élő védett állatfajok egyedei vonatkozásában ne ütközzön a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében 
meghatározott tilalomba, a nem védett állatfajok egyedeit illetően pedig célszerű, hogy a 
munkálatok azok szaporodását ne akadályozzák, ne veszélyeztessék. 
 
A munkaterületet a lehető legrövidebb határidőn belül javasolt rendezni, ami magába kell, 
hogy foglalja a természeti környezet vizuális és biológiai állapot-minőségének helyreállítását 
is. 
 
 
2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 
 
 
2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 
üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás 
 
A tervezett ivóvíz távvezeték kiépítéséhez bánya, célkitermelőhely, lerakóhely létesítése nem 
kapcsolódik, a tevékenység ezen kapcsolódó műveletek működtetését nem igényli. 
Földmunkavégzés a teljes felújítási szakaszon történik. A munkaárok mélysége 1,11-3,38 m 
között változik, de átlagosan 1,60 m. A kiemelésre kerülő földmennyiség visszatömörítésre 
kerül a munkaárokba, valamint a felesleg tereprendezés céljára fordítódik. A kiemelt föld így 
nem válik hulladékká. 
 
 
2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 
 
A telepítéshez szükséges szállítás környezetvédelmi hatásait a levegőtisztaság-védelmi és a 
zajvédelmi fejezetben elemezzük. Raktározásra, tárolásra és vízrendezésre nem kerül sor.  
 
2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés 
 
A telepítés során szennyvíz nem keletkezik, a keletkezhető minimális hulladék sorsát a 
hulladékgazdálkodási fejezet és a 2.7. pont tartalmazza. 
 
 
2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 
történik 
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A tervezett ivóvíz távvezeték kiépítéséhez szükséges gépi eszközök diesel üzeműek. A 
munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel. 
 
 
2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 
 
A beruházás befejezésétől közcélú ivóvízszállítás. A telepítés során egyéb kapcsolódó művelet 
– az ismertetetteken kívül – nem jelentkezik. 
 
 
2.8.6. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező  
hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes  
környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 
 
A telepítést bontási munkálatok nem előzik meg, a rekonstrukció új nyomvonalon valósul 
meg. 
 
 
2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén 
külföldi referencia 
 
Az alkalmazásra kerülő technológia Magyarországon már bevezetett, ismert. 
 
 
2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a 
tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat 
pontosítani 
 
A tervezett tevékenységről az eddigiekben bemutatásra került adatok 100 % - os 
bizonyosságúak, elvileg véglegesek, tovább nem pontosíthatók. A tényleges kivitelező ugyan 
jelenleg még nem ismert, de a megvalósítás során alkalmazható gépi berendezések, eszközök 
adatai azonosak.  
 
 
2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett 
terület-felhasználási módokat 
 
A helyszínrajzokat a mellékletek tartalmazzák, míg az érintett terület terület-felhasználási 
adatai a 2.3. pontban találhatók meg. Az ismertetett terület-felhasználási adatokon változtatás 
nincs tervezve, és az nem is szükségszerű. 
 
2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, 
településrendezési eszközökkel 
 
A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévő 
területrendezési tervek módosítására nincs szükség, a vezeték létesítése a meghatározott 
területi besorolásokat nem változtatja. 
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2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó 
tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti 
terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője ezúton nyilatkozik arról, hogy a tevékenység 
megkezdését követően sem tervszerűen, sem előre nem látható okokból, nem kerül sor 
összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, sem megvalósulására. 
A telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegű más tevékenység 
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, így a tevékenységeknek a 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott küszöbértékek 
szerinti módon történő esetleges összekapcsolódása sem képzelhető el. 
 
 
2.14. A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági 
előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 
 
A vizsgált tevékenység során „vizekbe történő beavatkozás” nem valósul meg, hiszen a 
vizsgált munka sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi viszonyait 
nem változtatja meg az igénybevett területen. 
 
 
3. A TEVÉKENYSÉG SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATÁNAK ÖSSZE FÜGGÉSE 
OLYAN KORÁBBI TERÜLET- VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, R ENDEZÉSI 
TERVEKKEL, INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL É S 
TERMÉSZETI ER ŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI 
KONCEPCIÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A TELEPÍTÉSI H ELY ÉS A 
MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 
 
A telepítési helyeket a mellékletek között szereplő helyszínrajzokon mutatjuk be.  
 
A Kárpátok legbelső íve az Északi-középhegység, melynek nyugat felőli harmadik tagja a 
vulkanikus eredetű Mátra. A hegység keleti része a Kis-Mátra, melynek északi lábánál 
helyezkedik el a Heves megyei 2783 lélekszámú község, Recsk. 
 
Parád a nagyközség rangú település Észak- Magyarországon, Heves megyében, a Mátra 
északi lábánál, Kékestető tövében helyezkedik el, a 24-es számú főút mentén. Területe 3700 
ha, a lakosság száma megközelítőleg 2100 fő. A 2013-as évben közös önkormányzati hivatalt 
hozott létre Bodony községgel. Közigazgatásilag valamint földrajzilag is hozzá tartozik 
Parádfürdő és Parádóhuta. 
 
A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a telepítési helyek adottak. A nyomvonal teljes 
mértékben figyelembe veszi az érintett területre vonatkozó előírásokat. 
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4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLA TI 
KIÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE 
 
A funkcionális cél alapján – közcélú ivóvíz távvezeték rekonstrukció – a továbbvezetés nem 
értelmezhető, mivel a feladat meglévő vízvezeték, új nyomvonalon történő rekonstrukciója. 
Ebből eredően a továbbvezetés környezeti hatásainak vizsgálata nem értelmezhető 
tevékenység. 
 
A megvalósuló nyomvonal esetében; 
• továbbvezetéssel, 
• távlati kiépítéssel 
nem kell számolnunk, így ezek során figyelembeveendő környezeti szempontok nincsenek.  
 
 
5. A HATÓTÉNYEZ ŐK VÁRHATÓ MÉRTÉKÉNEK EL ŐZETES BECSLÉSE 
 
A vezeték és a kapcsolódó szerelvények létesítményei jó állapotba tarthatók tervszerű 
karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel, soron kívüli hibaelhárítással és 
élettartam vége előtti rekonstrukcióval.  
 
A tervezett nyomóvezeték kivitelezése során várható egyszeri környezetterhelés (zaj, 
légszennyezés), melynek mértéke elhanyagolható a hatás rövid idejének eredményeként. A 
működés során környezeti hatások normál helyzetben nem lépnek fel. 
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Mivel a tervezett beruházás építési munkálatokkal, valamint gépi eszközök igénybevételével 
valósul meg, hulladék keletkezése várható. A hulladékok keletkezése során a 2.7. fejezet 
szerint kell eljárni. 
 
Az építés, kivitelezés során felszín alatti, valamint felszíni vizek vonatkozásában vízkivétel és 
használtvíz elvezetés, azaz a vízkészletek igénybevétele és terhelése nem tervezett és nem fog 
történni. Az építés, kivitelezés technológiai vízfelhasználással nem jár, ennek megfelelően 
technológiai használtvíz keletkezéssel sem kell számolni. 
 
Az építést, kivitelezést végző dolgozók ivó vízellátása palackos vízszállítással fog történni. A 
dolgozók szociális szükségleteinek ellátásához mobil WC-k kerülnek telepítésre. A mobil 
WC-ben keletkező és azok zárt tartályában összegyűjtött szennyvíz szükség szerinti 
elszállítását a szolgáltatást nyújtó biztosítja. 
 
A tervezett vízi létesítmények megvalósítása során, az építést meghatározó földmunka 
jellegéből adódóan a talaj és azon keresztül a talajvíz szennyezésének kockázata minimális, 
ugyanakkor nem zárható ki. 
 
Kisebb mennyiségű üzemanyag, kenőanyag, akkumulátor sav elcsöpögést, elfolyást okozhat 
az építési anyagokat, eszközöket, berendezéseket szállító járművek, a kivitelezéshez használt 
munkagépek, egyéb gépi berendezések üzemanyag tároló tartályának, kenőanyagot tartalmazó 
gépegységeinek a meghibásodása, sérülése, valamint a technológiai fegyelem be nem tartása. 
 

− A rendkívüli talaj szennyezés bekövetkezését lehetőleg el kell kerülni, a megelőzésben 
elsődleges szempontnak tekintendő a technológiai fegyelem betartása. 

− Amennyiben mégis káresemény történik, szennyezőanyag kerül az építési területen a 
talajra, úgy haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe került szennyezőanyag 
lokalizációját. 

− A lokalizáció első lépése a káresemény helyének azonosítása, amit a további 
szennyezés utánpótlódásának a megszüntetése követ. 

− A sérült gépegység alá olajfogó tálcát kell helyezni, technológiai fegyelemsértés 
esetén az előírás szerű üzemeltetést újból biztosítani kell. 

− Ezt követően a talajra került szennyező anyagot erre a célra rendszeresített 
törlőrongyok segítségével fel kell itatni, vagy a szükséges mennyiségű száraz 
homokkal le kell szórni és így felitatni. 

− A szennyezett talajt és adszorbens, felitató anyagot kézi eszközökkel (lapát) össze kell 
gyűjteni és műanyag zsákba, vagy zárható műanyaghordóba kell rakni. 

− A lokalizáció, illetve a szennyeződés felitatása történhet fűrészpor segítségével is. 
− A gyűjtő edényzetben összegyűjtött szennyező anyagot, illetve szennyezett felitató 

anyagot a vonatkozó előírásoknak (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
Törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, és a módosított 
16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokban 
foglalt előírások) megfelelően arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni 
ártalmatlanításra. 

− A káresemények szakszerű lokalizációjával a felszín alatti vizekben szennyezőanyag 
nem kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik azt az érintett hatóságoknak, 
szerveknek (területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság, vízügyi igazgatóság) 
azonnal jelenteni kell. 
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− A felszín alá kerülő létesítmények, alapozások, stb. elhelyezéséhez nyitott 

munkaárkokba, munkagödrökbe kerülő felszíni csapadékvizek szennyezőanyagot nem 
tartalmazhatnak. Az innen származó víz elvezetése csak a módosított 28/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízminőségi paraméterek 
mellett vezethető. 

 
A vezetékek terv szerinti kialakítása, építése, kivitelezése során a technológiai fegyelem 
betartása, illetve havária esetén az előzőekben rögzített alapvető eljárásrend követése mellett a 
környezet tényleges veszélyeztetése, szennyezése elkerülhető. 
 
 
A megvalósulás után a távvezeték folyamatos üzemmenetben a környezeti levegőt nem 
terheli, határérték feletti zajterhelést nem okoz. 
 
A balesetek, meghibásodások előfordulásának valószínűsége a vonatkozó – tökéletesen bevált 
és ismert – biztonsági szabályok betartása esetén csekély. 
 
 
5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai 
 
A környezeti hatások során jelentkező hatótényezők közül az alábbiak emelkednek ki:  
 
Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás  
 
Ezen hatótényezők a munkagépek működéséből és a kapcsolódó szállítási tevékenységből 
lépnek fel. A hatótényezők időben és térben elkülönülve fejtik ki hatásukat a környezetre. A 
későbbi fejezetekben bemutatandó számítások figyelembe veszik ezen elkülönültséget.  
 
A munkálatokhoz további, elhanyagolható jelentőséggel bíró, hatótényezőként az alábbiak 
kapcsolódnak: 
 
Területhasználat változás 
 
Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulása során képzelhető el. A munkavégzést 
követően visszaáll az eredeti állapot.  
 
Földtani közegbe történő beavatkozás  
 
A nyílt árkos létesítés során, valamint a közútkeresztezéseknél a fogadó- és indító aknák 
létesítésekor földtani közeg megmozgatására kerül sor, a teljes szakaszon. A kitermelés 
környezeti ártalommal nem jár. 
 
Művi elemek létesítése  
 
A távvezeték fektetéséhez kapcsolódó aknák létesítése tartozik ebbe a körbe. Ezen 
munkálatok létesítése során, a munkák volumenéből eredően, káros környezeti hatásokkal 
nem kell számolnunk.  
 
5.2. Működési fázis hatásfolyamatai  
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Az épített ivóvíz távvezeték működése során környezetterhelés nem lép fel. Havária 
helyzetben (pld.: csőtörés) a környezet veszélyeztetése, csak a kiszabaduló ivóvíz nyomása 
által megbontott földtani közeg formájában nyílvánul meg. Egyéb, beavatkozást igénylő 
környezetterhelés, nem elképzelhető. Ezen havária helyzetek elhárítása a kialakult rendszerek 
szerint kerül megoldásra. 
 
 
6. A KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK EL ŐZETES 
BECSLÉSE 
 
A várható hatásokat és környezetterheléseket környezeti elemenként mutatjuk be, különös 
tekintettel arra, hogy: 
• a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítés során a terület 

állapota és funkciói miként változhatnak meg, 
• a hatásfolyamatok milyen területekre terjednek ki (hatásterületek), 
• a hatásterületen milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások léphetnek fel. 
 
A tervezéssel érintett létesítmény a Recsk és Parád közötti ivóvízszállító fővezeték mintegy 
2300 fm-es szakasza, ami a rekonstrukciója során új nyomvonalon, DK 250 átmérőjű új KPE 
nyomóvezetékkel kerül kiváltásra, nyílt árkos kivitelezéssel.  
A tervezett új vezetékek tulajdonosa a jelenlegivel azonosan a Magyar Állam, üzemeltetője az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) lesz. 
 
 
6.1. Földtani közeg, talaj  
 
Földtani közegen elsősorban a kiásott árok, az indító- és fogadó gödrök létesítésével érintett 
talajréteget és felszínközeli réteget értjük. 
 
A tervezett vezetékszakaszok építésével érintett műszaki hatásterület hossza értelemszerűen 
az új vezetékek teljes hosszát magába foglalja, ami mindösszesen V-1 = 404,7 fm, V-2 = 
1900,3 fm. 
 
A műszaki hatásterület mélysége a tervezett vezetékek fektetési mélysége, azaz 1,11-3,38 m 
között változik, de átlagosan 1,60 m. 
 
A tervezett új vezetékszakaszok fektetése nyiltárkos technológiával fog történni. A vezetékek 
és az utak keresztezési helyein az új vezeték kitakarás nélküli, úgynevezett átsajtolásos 
technológiával kerül telepítésre, ahol a vezeték út alatti szakaszának kivitelezéséhez egy 
indító (4,5 x 2,0 m alapterületű) és egy fogadó (2,0 x 2,0 m alapterületű) munkagödör 
szükséges. 
 
Ennek megfelelően az építéssel érintett műszaki hatásterület szélessége a nyíltárkos fektetési 
szakaszokon a szükséges munkaárkok alapterülete, az átsajtolásos szakaszokon pedig az 
indító és a fogadó munkagödrök alapterülete. 
 
Magyarország természeti tájainak rendszertani felosztása alapján a tervezett munkálatokkal 
érintett terület a „Parád-Recski-medence” megnevezésű kistáj. 
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A kistáj a természeti tájak rendszere szerint az „Észak-magyarországi Középhegység” 
megnevezésű nagytájon (makrorégión) belül az „Észak-magyarországi-medencék” 
megnevezésű középtájban (mezorégióban) található.  
 
Földrajzi értelemben az érintett kistáj Heves megye területén helyezkedik el. Területe 70 km2, 
a középtáj 6,3 %-a, a nagytáj 0,6 %-a.  
 
A kistáj 217 és 368 m t.sz.f. magasságú medence dombság a pannonban és pleisztocénben 
kiemelkedett Mátra és az Északi, mozaikszerűen elhelyezkedő hegyroncsok között. Keletnek 
lejtő felszíne valójában két kismedencére, a Parádi- és a Recski-medencére bontható. 
 
Az átlagos relatív relief 95 m/km2; a Ny-i részeken alacsonyabb értékek jellemzőek. Átlagos 
vízfolyássűrűsége 4,2 km/km2. A felszínt vékonyabb- vastagabb periglaciális vályogtakaró 
fedi, ami a pleisztocénban lejtős tömegmozgásokkal átdolgozódott. Nagymértékű 
talajerózióval Mátraderecske térségében számolhatunk. 
 
A kistáj kőzettani vázát szubvulkáni kőzettelérek és a Recsk-Parád közt a felszínen is 
található felső-eocén andezit és dácit (dácittufa) képviseli. Az andezittel fedett felszínek élénk 
morfológiájukat a posztvulkáni kovásodásnak köszönhetik. A Ny-i és a K-i részt főként 
középső- oligocén agyag, agyagmárga, alárendelten alsómiocén homokkő és slír fedi. E 
felszínek kiemelkedései részben vulkáni eredetűek, részben posztvulkániak, pl. hidrotermás 
csatornák. 
 
A parádfürdői és a recski felső-eocén-alsó-oligocén metaszomatikus ércesedés andezithez, 
ill. triász mészkőhöz (recski mélyszinti ércesedés) kötődik. A réz-, ólom- és cinkérc 
termelése a Lahóca-hegyen leállt, a mélyszinti ércesedés kitermelése pedig még nem indult 
meg. A kistáj ásványvízforrásokban gazdag. 
 
A kistáj nevezetes földtani képződménye a Darnó-hegy, itt bukkannak a felszínre a Mátra 
legidősebb kőzetei, az újpaleozoikum üledékei, valamint a triász időszaki bitumenes 
mészkő, agyagpala, kovapala és diabáz párnaláva. 

A terület földtani-hidrogeológiai jelleg szempontjából három részre bontható: a Mátra 
hegyvidéki területeire, a Mátraalja területére és Pétervására környékén levő északi 
részmedencére. 
 
A Mátra hegyvidéki területe első közelítésben a legegyszerűbb földtani felépítésű. A hegység 
vulkanikus eredetű kiemelt tömb, a lehulló csapadék jó része a felszínen fut le a peremeken. A 
vulkanitok mállásából agyagos talaj képződik, ez is gátolja a leszivárgást. A vulkáni felépítés 
rétegvulkáni eredetű, váltakozva jelennek meg a puhább kőzetek, főleg tufa, ártufa, és a 
tömörebb vulkáni kőzetek, pl. andezitek. Ennek megfelelően számos területen a talajvíz 
hasadékvíz formájában sok helyütt kialakulhat néhol szulfát-gazdag forrásvíz formájában 
bukkanva a felszínre. 
 
A Mátrától délre eső területen a hegység lábánál a kiemelt vonulattal párhuzamos 
vonulatokban jelennek meg a felszínen a pannon medencét kitöltő üledékek: a lignit, a 
homokos partközeli és az agyagos parttól távoli kifejlődés. Ezek a formációk az Alföld 
aljzatával közel párhuzamosan a mélybe buknak, délebbre haladva egymás fölött jelennek 
meg. Ez a dombhát húzódik egészen a Tarna vonalában feltételezhető fiatal vetődésig, a folyó 
középső szakaszának kavicsteraszát is ennek megfelelően aszimmetrikussá torzítja. 
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A Tarna vízgyüjtő északi részén a területe aljzatát alkotó kevésé karsztosodott paloezoós és 
triász karsztosodó kőzetek alkotják. Ez utóbbiból Recsk-Mátraderecske-Bükkszék térségében 
50°C-os magas oldott ásványi anyag tartalmú hévizet tártak fel. A fedőhegységet oligocén 
korú vízzáró képződmények – agyag, agyagos aleurolit – alkotják. 
 
A Tarna vízgyűjtő középső területén a mélykarsztot alkotó alaphegység fölött a fedőhegység 
nagy része oligocén korú vízzáró agyag, agyagos aleurolit. A felső oligocén korú homok, 
homokköves összlet változó víztartó képességű. 
 
A Tarna vízgyűjtő déli területén porózus képződmények jellemzőek. A pannon és pleisztocén 
korú rétegek változatos vastagságúak. A pelisztocén üledékek között gyakoriak a jó vízadók 
és vízvezető képességűek. A pannon összlet üledékei között a jó vízadó és vízvezető 
képességűek (homok, kavics, kavicsos homok), a félig áteresztőek (kőzetliszt, homok, agyag, 
kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek sűrű váltakozása) és a vízzáró rétegek 
(agyag, kőzetlisztes agyag) egyaránt előfordulnak. 
 
A Mátraalja kistájainak geológiai felépítésétől eltérően dácit, oligocén márga, homokkő és 
agyag is található, amelyeken csaknem teljes egészében (96%) agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetételük zömmel vályog vagy agyagos vályog. Az 
agyagos változatok részaránya a nagyobb. Vízgazdálkodásukra - a mechanikai összetételtől 
függően - a közepes vagy kis vízvezető és a jó vagy nagy víztartó képesség a jellemző. A 
Parádot és Recsket összekötő vonal alatt e talajok erősen savanyú kémhatású változatai 
találhatók. Termékenységük egyöntetűen jó (ext. 30-50, int. 35-70). Szántóként legalább fele 
részben, továbbá rétként és legelőként hasznosíthatók, míg a 25%-os erdőhasznosítás a 
tradicionálisan ésszerű. Területükön az erózió okoz jelentős károkat. A savanyúság és az 
erózió elleni védelem a talajvédő gazdálkodás fő feladata.  
 
Kis területi részarányban (2%) köves kopárok, a Tarna-völgyben pedig nyers öntések 
fordulnak még elő. 

 
A talajtípusok területi megoszlása (%) 

 
Talajtípus kód Területi részesedés 

Földes, köves kopárok 2 
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 96 

Fiatal, nyers öntéstalajok 2 

 
A tervezett munkálatok az árokásás és az utak alatti átvezetések (útátfúrások) során kerülnek 
kapcsolatba a talajjal és a földtani közeggel. Normál munkavégzés esetén környezetét érő 
káros hatással nem kell számolnunk.  
 
Havária helyzetben (pl. olajelfolyás munkagépből) minimális mennyiségben keletkezhet 
olajjal szennyezett föld, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen 
esetben a 2.9. pontban leírtak szerint kell eljárni.  
 
A létesítési munkálatok befejezését követően üzemelési fázisban a földtani közeget érintő 
környezeti hatások nem jelentkeznek.  
 
A tervezett munkálatok talajra és földtani közegre vonatkozó hatásterülete a földmunkák 
területére korlátozódik. A munkavégzés során humuszmentés nem indokolt.  
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a 
talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól rendelkezik. A termőföld védelméről 
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szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, 
termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beruházásokkal, valamint a 
termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal kapcsolatos 
talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a 
következő esetekben: 
• a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához, 
• a mezőgazdasági célú tereprendezéshez, 
• szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb 

ültetvények telepítéséhez,  
• az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-nél nagyobb bogyósgyümölcs-

ültetvény telepítése esetén, 
• a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a humuszos 

termőréteg mentéséhez,  
• a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz, 
• az öntözéshez, 
• a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező egyéb 

szerves trágya kivételével, 
• a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához, 
• a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, 
• a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő 

felhasználásához; 
• az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához. 
 
Az ismertetett adatokból egyértelműen következik, hogy jelen esetben a rendelet 
meghatározásai is vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termőföld – határértéket 
meghaladó – igénybevétele is megvalósul. Az érintett legelő, rét, szántó területek 
vonatkozásában a termőföld ideiglenes más célú hasznosításának engedélyezéséhez 
talajvédelmi terv készült. 
 
 
6.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
 
Vízgazdálkodási szempontból a tervezési terület a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv, 
továbbiakban VKI) hazai végrehajtásának egyik eszközeként elkészült Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv analógiája szerint a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-11 számú, Tarna 
megnevezésű tervezési alegység középső részén helyezkedik el. Az érintett terület felszíni- és 
felszín alatti vízrendszerére vonatkozó jellemzőket ezen dokumentum alapján ismertetjük. 
 
 
6.2.1. Felszíni víztestek 
 
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken 
keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a 
víztestek. Az Unió a jellemző víztestek kijelölésével kívánja a vizek állapotát megítélni, 
illetve az állapotmegtartó és -javító intézkedéseket meghozni. Mivel az Európai Közösség 
valamennyi vizének figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt 
vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések 
mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére hatással lesznek. A víztestek kijelölése ezért igen 
alapos és megfontolt munkát igényelt, miközben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben 
hiányosak, a részlegesen kiépített monitoring hálózatok és az értékelések módszertani 
hiányosságai miatt. 
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Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint 
 
_ „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen 
egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része, 
 
_ „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó 
képződményen belül. 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során különös figyelemmel kell lenni a vizekhez 
kapcsolható védelem alatt álló területek állapotára, ezért ezeket önállóan kezeli a terv. 
 
Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest fajták 
kerültek kijelölésre: 

- természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek, 

- erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az 
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, 
fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt; 

- a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint 

- felszín alatti víztestek. 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-11 számú, Tarna vízgyűjtő alegység terve szerint a 
rekonstrukcióra kerülő vezeték nyomvonala az AEP873 azonosító számú, Parádi-Tarna felső 
vízrendszere megnevezésű felszíni vízfolyás víztest vízgyűjtő területén halad. 
 

 
 
Az érintett terület a Tarna vízgyűjtő alegység és a Gyöngyös-Tarna vízrendszer részeként, a 
Mátravidék területén található. Az alegység területi határait, a domborzatilag zárt egységet 
alkotó és vízrajzilag is önálló Tarna vízrendszer természetes vízválasztói jelentik. A teljes 
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vízgyűjtő hazai területre esik, zömében Heves, kisebb részben Nógrád valamint Jász-
Nagykun-Szolnok megyék területét érinti. 
 
A Gyöngyös-patak és a Tarna vízgyűjtőterületei az Északi-középhegységben, a Mátra és az 
azt észak, kelet és dél felől körülvevő domb-és síkvidéki területeken helyezkednek el, déli 
része az Alföld része. Az É-D-i folyásirányú Tarna patak a Mátra keleti oldalvizeinek 
levezetője, 3 ág összefolyásából keletkezik, a Leleszi, a Parádi és a Ceredi Tarnából. A teljes 
vízgyűjtő terület 2116 km2. 
 
A Tarna legjelentősebb mellékvízfolyása a Gyöngyös-patak, a Mátra nyugati oldalvizeinek 
levezetője, amelynek vízgyűjtője 544 km2, a Tarna vízgyűjtő 25,7 %-a. 
 
Az érintett területet magába foglaló vízrajzi egység fontosabb vízfolyásai: Tarna-patak, 
Tarnóca-patak, Bene-patak, Parádi-Tarna-patak, Nyigetpatak, Domoszlói-patak, Kígyós-
patak, Gyöngyös-patak, Külső-Mérges-patak, Rédei-patak, Szarvágy-patak, Ágói-patak. 
 
A patakok vízjárására a kora tavaszi maximum a jellemző, illetve a csapadékban gazdagabb 
nyári hónapok akár kiugróan magas átlagértékei. Mivel a Mátrában az igazán nagy 
magasságok területi aránya viszonylag csekély, így a kései hóolvadásos árhullámok ritkák, 
hatásuk inkább csak a felső folyásokra terjed ki. A nyár közepétől a vízmennyiség 
folyamatosan csökken és általában augusztus végére, szeptemberre eléri éves minimumát. A 
patakok rendkívül szeszélyes vízjárásúak, a legkisebb és legnagyobb vízhozamok közötti 
különbség több ezerszeres lehet. 
 
Ebben az alegységben 31 db víztározó épült és üzemel. Ezek összes térfogata 19,314 millió 
m3, vízfelületük 705,0 ha. Itt található az ÉMVIZIG működési területének legnagyobb 
víztározója, a 8,2 millió m3 hasznos térfogatú Markazi tározó, de van itt 6000 m3 térfogatú 
jóléti tározó is. Itt üzemel a Mátrai Regionális Vízellátó Rendszer két alaplétesítménye 
(vízbázisa) a Köszörűvölgyi és a Csórréti víztározó is. A tározók zömét a 60-as évek közepén 
építették öntözővíz biztosítás céljára. Mára ezek zömében horgásztavakként üzemelnek. 
Rendszeres öntözővíz szolgáltatás csak a Gyöngyös-Nagyrédei víztározóból van. 
Üzemeltetőik nagyrészt magánszemélyek. A tározók zöme dombvidéki, völgyzárógátas 
jellegű. Síkvidéki hossztöltéses, tápcsatornás jellegű csak az Adácsi, Csányi és 
Gyöngyöshalászi tározó. Az Adácsi tározót 1,1 millió m3 hasznos térfogattal és 88 ha 
vízfelülettel az állóvíztestek között is nyilvántartjuk. 
 
A felszíni vizek mennyiségét befolyásoló csapadék adatok az alábbiak:  
 
• Éves átlag csapadékmennyiség = 600 - 650 mm 
• Tenyészidőszaki csapadékmennyiség = 360 - 390 mm 
• Hótakarós napok száma = 45 nap 
• Átlagos maximális hóvastagság = 20 - 25 cm 
 
A Parádi-Tarna felső vízrendszere víztest határai a Parádi-Tarna-patak 8 – 18 km között került 
kijelölésre. A víztesthez tartoznak a betorkolló kisebb vízfolyások (vízfolyás szegmensek) 
vízgyűjtőikkel együtt. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése 87 km2.  
 
A felszíni víztestek VGT2 során végzett minősítésének eredménye szerint a Parádi-Tarna 
felső vízrendszere víztest biológiai elemek tekintetében mérsékelt, fizikai-kémiai elemek 
tekintetében kiváló, hidromorfológiai elemek tekintetében kiváló, ökológiai állapota szerint 
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mérsékelt, kémiai állapota adathiány miatt nem került minősítésre. Ennek megfelelően a 
víztest integrált állapota mérsékelt. 
 
A rekonstrukcióra során lefektetésre kerülő új vezeték szakaszok nyomvonala azonban sem a 
nevezett víztest fő vízfolyását, azaz a Parádi-Tarna-patakot és annak medrét, sem bármely 
betorkolló vízfolyás szegmenst, és azok medrét közvetlen nem érinti. 
A vezeték rekonstrukció felszíni vízbázis határozatban kijelölt védőterületét, védőidomát 
szintén nem érinti. 
 
A tervezett vezeték rekonstrukció és későbbi üzemeltetés a vízgazdálkodási hatásterületen 
lévő felszíni vizek, illetve víztest állapotára előzőeknek megfelelően nem lesz hatással. A 
rekonstrukcióra kerülő vezetékek nyomvonalának műszaki hatásterülete belvízzel nem 
veszélyeztetett, vízfolyások kijelölt nagyvízi medrét és elsőrendű árvízvédelemi töltést nem 
érint. Azaz a vezetéképítés és későbbi üzemeltetés szempontjából a felszíni vizek, illetve 
vízfolyás szegmensek és víztest további vizsgálata nem releváns. 
 
Fentiek alapján a felszíni vízrendszerre hatásterületet nem jelölünk ki. 
 
 
6.2.2. Felszín alatti víztestek 
 
A Víz Keretirányelv a következő felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be: 

- „Felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában 
helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. 

- „Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül 
lehatárolható részét jelenti. 

- „Víztartó” (vagy vízadó) olyan felszín alatti kőzetréteget vagy kőzetrétegeket, illetve 
más földtani képződményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztő képessége 
lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását, vagy jelentős mennyiségű felszín 
alatti víz kitermelését. 

 

A felszín alatti víztestek első lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként 
háromféle vízföldtani főtípus különíthető el: 

- Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kőzetekben, 

- Karszt (csak a főkarsztba, azaz a triász korú dolomit és mészkő közé sorolható) a 
karbonátos kőzetekben, 

- Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzeteiben (kivéve a főkarszt). 

 
A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedésű, hidraulikailag összefüggő felszín 
alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár 
vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felső néhány 10 m-es 
repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös 
határát) az alsó- és felső- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: 
„p”. 
 
A karszt víztestek Magyarország területén - a porózus után - a második legfontosabb 
regionális jelentőségű vízadó képződmény, amelyek a mezozoós – elsősorban triász korú – 
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karbonátos, repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elő, ez az úgynevezett főkarszt-
víztároló. Velük szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a 
képződmények alkotják a karszt víztestek csoportját. Alárendelten júra és kréta, valamint 
paleozoós mészkövek is a „főkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a 
lezökkent, mélyben futó karszt nyúlványok is - lehatárolásában tükröződnek a hagyományos 
vízföldtani tájegységek. A karszt víztestek kódjele: „k”. 
 
A hegyvidéki víztestek nevükhöz hűen a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest 
főtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani 
képződmények tartoznak, amelyek kora a quartertől a mezozoikumon át a paleozoikumig 
terjed, egyaránt előfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fő-
karsztvíztárolóhoz nem sorolt karbonátos képződmények a hegyvidéki víztest részei. A 
térképeken a karszt víztestek felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági 
hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki víztestek kódjele: „h”. 
 
A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhőmérséklet: 

- Hideg vizek (kitermelt víz hőmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot) 

- Termálvizek (kitermelt víz hőmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot) 

A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a 
következő lehatárolási szempont az érzékenység: 

- Sekély (hagyományosan ún. „talajvíz”) 

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek) 

 
A negyedik lehatárolási szempont a vízgyűjt ő: A felszín alatti víztesteket - a Víz 
Keretirányelv szerint - a felszíni vízgyűjtőkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív 
szempontból egyszerűsíti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti 
víztestek felszíni vízgyűjtők szerint tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és 
a hegyvidéki (sekély, réteg és hasadékos) víztesteknél a felszíni vizek vízválasztói, míg a 
karszt víztesteknél a nagyobb forrásokhoz köthető felszín alatti vízgyűjtő határ és a termál 
víztesteknél is a felszín alatti vízgyűjtő jelenti a további felosztást. 
Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél 
alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg: 

- Leáramlási területek 
- Feláramlási területek 
- Vegyes áramlási rendszerű dombvidéki és hegylábi területek 

 
Az érintett terület az alegységet érintő felszín alatti víztestek közül az sh.2.2 számú, Mátra 
megnevezésű sekély hegyvidéki víztest területén található. 
A térségében a sekély porózus víztest alatt a h.2.2 számú, Mátra megnevezésű hegyvidéki 
víztest, valamint a Kt.2.5 számú, Recsk-Bükkszék termálkarszt megnevezésű karszt víztest 
helyezkedik el. 
 
A terület alatti felszín alatti víztestek közül a talajszinthez legközelebbi sekély hegyvidéki 
víztest tekinthető a leginkább veszélyeztetettnek. 
 
A Mátra megnevezésű, sh.2.2 számú sekély hegyvidéki víztest teljes területe 540,3 km2, 
melyből 367,2 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 19 % arányban érinti. A víztest 
északon az sh.2.1 és sh.2.3, keleten az sh.2.3, délen az sp.2.9.1 víztestekkel határos. Az sh.2.2 
víztest a Mátra-hegységre terjed ki. Az andezitben jelentős lehet a dél felé való vízáramlás, 
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amely az sp.2.9.1 sekély víztestet, mint leáramlási területet táplálhatja. A kis vízgyűjtőjű 
hegyvidéki patakok (Gyöngyös-patak, Toka-patak, Parád-Tarna-patak, Rédei-patak) felső 
vízrendszere kapcsolatban áll a közeli felszín alatti forrásokkal. FAVÖKO kapcsolat van. 
 
A felszín alatti víztestek VGT2 során végzett minősítésének eredménye szerint a Mátra 
megnevezésű, sh.2.2 számú sekély hegyvidéki víztest mennyiségi állapota jó, kémiai állapota 
jó, de gyenge állapot kockázatával, aminek az oka a víztest területén (de nem tárgyi tervezési 
területen) lévő, SO4 tekintetében szennyezett vízbázis. 
 
A rekonstrukcióra kerülő vezetékszakaszok közelében a sekély hegyvidéki felszín alatti 
víztestet monitorozó, országos vízrajzi törzs vagy üzemi hálózatba tartozó felszín közeli 
vízrajzi állomás (talajvíz megfigyelő kút) nincs. 
 
A vonatkozó szakirodalom alapján azonban elmondható, hogy a térségben talajvíz csak a 
völgytalpakon fordul elő, melynek mélysége átlag 2-4 m közötti, egyéb helyeken ettől is 
mélyebb. Mennyisége említésre sem méltó. Hasonlóan kevés a rétegvíz is, a rétegek vízzáró 
jellege miatt. 
 
A vezeték rekonstrukció, vezetéképítés során az új vezeték fektetési mélységét tekintve 
megállapítható, hogy az közvetlen nem érinti az sh.2.2 számú, Mátra megnevezésű sekély 
hegyvidéki víztestet. 
 
A vezetékrekonstrukció megvalósítása az engedélyezési tervben rögzített kivitelezési és 
környezetvédelmi előírások, intézkedések betartásával nem lesz negatív hatással az sh.2.2 
számú, Mátra megnevezésű sekély hegyvidéki víztest állapotára. A vízvezeték üzemeltetése 
pedig értelemszerűen nem jár szennyező anyag kibocsátással, ennek megfelelően a víztest 
állapotára az üzemeltetés sem lesz negatív hatással. 
 
A vezeték rekonstrukció kivitelezése során a térségében a sekély porózus víztest alatt 
elhelyezkedő h.2.2 számú, Mátra megnevezésű hegyvidéki víztest, valamint a Kt.2.5 számú, 
Recsk-Bükkszék termálkarszt megnevezésű karszt víztest elhelyezkedése alapján kvázi 
védettnek tekinthető. 
 
Parádfürdőn és közvetlen környékén három, egymástól eltérő típusú, kiváló gyógyhatású víz 
található, amelyek gyógyászati értéke felbecsülhetetlen. 
 
Timsós-vasas vízfürdő  
 
A Parádfürdői Kórháztól mintegy 100 méterre található maga a timsóbánya, ahol az ásványi 
anyag bányászatát, annak gyógyászati előkészítését végzik. A kórház különböző kezelésekre 
használja a gyógyító hatású vizet. 
 
Kénes-hidrogénkarbonátos savanyúvíz  
(csevice vagy parádi víz) 
  
Gyomor- és bélbetegségek, cukorbetegség, hasnyálmirigy- és epebetegségek esetén, krónikus 
székrekedésben, valamint hurutos kórképekben (légúti-húgyúti hurutok) hatásos. Kizárólag 
ivókúra formájában alkalmazza az egészségügyi szakma. Ezen termékek egy része 
kereskedelmi forgalomban is megvásárolható. 
 
Vasas-lítiumtartalmú savanyúvíz  
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(Clarissa-forrás)  
 
Parádóhuta délkeleti végében, az erdő szélén bújik meg a Clarissa-forrás. Szénsavtartalmával 
a szervezet hőmérsékletét növeli, gyorsítja a vérkeringést, vastartalma miatt pedig a 
vérképzésben van jelentősége. Ivókúra formájában használatos. 
 
A vizsgált terület szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek szempontjából: 
érzékeny felszín alatti terület (219/2004. (VII.21.)Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM 
rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint). 
 
A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján a V-1 jelű vezetékszakasz és a V-2 jelű vezeték K-i 
vége nitrátérzékeny területen, a V-2 jelű vezetékszakasz nagyobbik része viszont nem 
nitrátérzékeny terület valósul meg. 
 
Az új vezetékszakaszok területe viszont sérülékeny földtani környezetben lévő felszín alatti 
ivóvízbázis kijelölt vagy előzetesen meghatározott védőterületét nem érinti. 
 
A tervezett új csatorna építésének műszaki hatásterülete sérülékeny földtani környezetű 
felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőterületét nem érinti. 
 
A tervezett tevékenység sem építési, sem üzemelési fázisban nem kerül kapcsolatba a felszín 
alatti vízzel, így hatás és hatásterület nem alakul ki.  
 
 
6.2.3. A víztestek állapotromlását okozó környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt 
intézkedések 
 
A 6.2.1. és 6.2.2. fejezet meghatározásaiból egyértelműen következik, hogy a tervezett 
tevékenység során a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek 
fel, így az ilyen jellegű hatások csökkentése érdekében intézkedések foganatosítására nincs 
szükség. 
 
 
6.3. Élővilág, táj  
 
A vonatkozó Natura 2000 hatásbecslés a mellékletek között található meg. 
 
A tervezett munkálatok nem befolyásolják az érintett terület ökológiai viszonyait sem a 
kivitelezés, sem az üzemeltetés stádiumában. 
 
6.4. Levegő 
 
A jelenlegi állapot bemutatása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet alapján történt zónabesoroláson, illetve az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat mérési eredményein alapul. 
 
A beruházás mentén levegőterheltségi szintet mérő immissziós mérő állomás nem üzemel. Az 
érintett települések nem szerepelnek a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt 1-9. pont 
közötti zónák, illetve kijelölt városok között. 
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Az 1. sz. melléklet 10. pontja vonatkozik a beruházás területére. 
 
A zónacsoport jellemzői légszennyező anyagonként: 

kén-dioxid: F 
nitrogén-dioxid: F 
szén-monoxid: F 
szilárd por PM10 frakciója: E 
benzol: F 
talajközeli ózon: O-1 
A szilárd por PM10 frakciójának Arzén tartalma: F 
A szilárd por PM10 frakciójának Kadmium tartalma: F 
A szilárd por PM10 frakciójának Nikkel tartalma: F 
A szilárd por PM10 frakciójának Ólom tartalma: F 
A szilárd por PM10 frakciójának benz(a)pirén tartalma: D 

 
A besorolások meghatározása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. 
sz. melléklete szerint: 
 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 
határérték között van. 

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

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

O-1 csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
A besorolásokból jól látható, hogy az érintett terület levegőtisztaság-védelmi szempontból 
nem tartozik az ország terhelt területei közé. A légszennyezettséget mérő állomásokat 
elsősorban az erősen terhelt területeken helyezik el. Például nagyobb városok sűrűn lakott 
területein (nagyvárosias beépítés), ahol nagy a fűtés során keletkező légszennyező anyagok 
mennyisége, vagy ipari, gazdasági területeken, hol a kibocsátást az üzemek technológiája, 
illetve termelési volumene határozza meg, valamint nagyforgalmú közutak mentén, ahol a 
közúti közlekedésből származó légszennyezés a meghatározó. 
 
Ezekből az adatokból számolt városi átlagok nem jellemzőek az illető településre, mert a 
városok többsége tartalmaz kertvárosias beépítésű területeket, valamint beépítetlen 
területeket. 
A városok közigazgatási területén belül nagyok az eltérések attól függően, hogy a 
mérőállomást iparterületre, sűrűn lakott területre, nagyforgalmú közút mellé, vagy 
kertvárosias beépítésű lakóterületre, illetve beépítetlen, esetleg mezőgazdasági területre, erdő 
területre helyezik el. 
 
Az egészségügyi, tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket az alábbi táblázat tartalmazza.  

  

Légszennyező anyag 
Egészségügyi 
határérték 

[micro g/m3] 

Tájékoztatási 
küszöbérték 
[micro g/m3] 

Riasztási 
küszöbérték 

[micro 
g/m3] 
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Nitrogén-dioxid 
(órás átlag) 

NO2 100 350 400 

Kén-dioxid 
(órás átlag) 

SO2 250 400 500 

Ózon 
(órás átlag) 

 O3 - 180 240 

Ózon 
(8 órás 
mozgóátlagok 
napi maximuma) 

 O3 120 - - 

Szálló por 
(napi átlag) 

PM10 50 75* 100** 

 
Recsk jellemzői: 
 

- A levegőszennyezők származásuktól és állapotuktól függetlenül mindazon anyagok, 
melyek oly mértékben jutnak a levegőbe, hogy azzal az embert és környezetet 
kedvezőtlenül befolyásolják. A légkört természetes és antropológiai eredetű 
szennyezőanyagok károsítják. Az emberi tevékenység okozta emissziók felülmúlják a 
természetes eredetű légszennyező anyagok mennyiségét. A községben a levegő 
szennyezettségére vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. 

- A település fő szennyező forrásai: 
Közlekedés (A forgalom nagysága azonban meg nem olyan mértékű, hogy ez 
veszélyes immisziót jelentene.) 
Lakossági környezethasználat (fűtés, gaz és tarló égetés stb.) 
A gáz bevezetésének következtében, és a korszerű, jó hatásfokú berendezések 
elterjedésével ez jelentősen csökkenhet. 
Biológiai allergének pl.: fekete üröm és parlagfű 

- A 11/2004 (IV.29) helyi környezetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
rendelkezik a levegőtisztaságvédelem és zajvédelem kérdéseiről is. Többek között 
rögzíti a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó, a tarlóégetésre 
vonatkozó, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó, a porképző és bűzös 
anyagok kezelésére vonatkozó valamint az allergén növények elleni védekezési 
szabályokat. 

- A község közigazgatási területén nincsen olyan ipari üzem, amely a levegőt 
szennyezné, s távlatban sem kerül sor olyan ipari üzem telepítésére, mely szennyező 
hatású lenne. 

 
Parád jellemzői: 
 

- A település alapvetően kiváló levegőminőségű, a levegőbe jutó szennyezőanyag-
kibocsátás jelentős részéért a fűtés (lakossági és intézményi), valamint a közlekedés a 
felelős. Utóbbi hatása a főút mentén érzékelhető, de nem jelentős. A fűtésből eredő 
károsanyag-kibocsátás az utóbbi évtizedekben a földgázrendszerhez mind több 
háztartás csatlakozásával csökkent azonban a településen élők általános gazdasági 
helyzetének függvényében változhat a tűzifát használók aránya. A településen nem 
található nagyobb emissziós terhelést okozó pontforrás, vagy diffúz forrás. 

- Bűzhatás tekintetében a korábbiakhoz képest jelentősen javult a helyzet, mert a 
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Parádóhután üzemelő kommunális hulladéklerakó bezárásra került, 2013-2014-ben 
megtörtént a lerakó egy üzemben történő rekultivációja. Parád település szennyvizét 
nyomóvezetéken vezetik a Recsk határában lévő átemelőig, majd gravitációs úton 
továbbítják a recski szennyvíztisztító telepre. 

- Alacsony légnyomás és szélcsend esetén a tűzifa égetéséből származó füst 
megrekedhet a Tarna völgyben, mely a szálló por (PM 10) koncentrációját is 
jelentősen megemelheti. Szerencsére a gyakori ÉNy-i légáramlás az esetek döntő 
többségében a völgyet kiöblíti. 

- A fatüzeléssel szemben a vegyes illetve széntüzelés levegőszennyezése lényegesen 
nagyobb, különösen az alacsony szénülési fokú lignit esetén, mely Parádon nem 
jellemző és nem tömeges, de előfordul, 

- Parád Nagyközség területén belül jelentős levegőszennyezettséget okozó 
tevékenységek nem folynak, ilyen kibocsátással rendelkező üzemek nem működnek. 
Ebből adódóan az egyetlen figyelembe vehető légszennyező forrás, a közúti 
közlekedés. A településen keresztül húzódik a 24-es számú, II. rendű főút kategóriába 
tartozó közút, mely a település központja mellett halad el. Parád település 
környezetében a főút forgalma viszonylag csekély és ebből adódóan a közúti 
közlekedésből származó légszennyezettség mértéke is mérsékelt. 

 
6.4.1. Építési fázis  
 
A tervezett munkálatok építési fázisában a levegőt szennyező hatások, a munkálatokban 
résztvevő gépi berendezések emissziójából lépnek fel. Ezen hatások mértékét, 
 
- a gépi berendezések működési ideje, 
- a motorok maximális teljesítménye 
 
határozza meg.  
 
A tevékenységben résztvevő gépeket a 2.6. pontban ismertettük. Ezen gépek nagy része a 
szállításban vesz részt a munkások és az anyagok helyszínre juttatásával, amiből következik, 
hogy az építési területen csak minimális időt tartózkodnak járó motorral, szennyezőforrásként 
szerepelve.  
 
Az árokásást végző berendezés, amely huzamosabb ideig fejt ki légszennyező hatást. A gép 
Diesel-motorral rendelkezik. 
 
A Diesel-motorok átlagos fajlagos káros anyag kibocsátásra az alábbi adatok jellemzők: 
• CO = 16,13 g/kWh, 
• NO2 = 9,1 g/kWh, 
• SO2 = 0,99 g/kWh. 
 
A munkavégzés emisszióját meghatározó teljesítmények az alábbiak:  
 
• Árokásó berendezés P = 106 kW, 
• Tehergépkocsi  P = 142 kW. 
 
Fenti adatok alapján a munkavégzés területének közelében kialakuló maximális immisziós 
koncentráció értékeit a vonatkozó határértékek függvényében; 
 
• CO esetén  1,5 %, 
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• NO2 esetében 40 %, 
• SO2 esetében  3 %,  értékűre becsüljük.  
 
A hatásterület számítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § 
(Értelmező rendelkezések) 14. pontja szerint két kritérium alapján határozható meg: 
 

- Az a) kritérium szerint a hatásterület addig húzódik, amíg a levegőterheltségi szint 
az egészségügyi határérték 10 %-a alá esik.  

 
- A b) kritérium szerin a hatásterület a terheltségi szint 20 %-áig terjed.  

 
A terheltségi szint az egészségügyi határérték és a terület pillanatnyi terheltségének 
különbsége. Mivel a terület terheltségi szintje ismeretlen, mert immissziós mérési eredmények 
nem állnak rendelkezésre, a terheltség csak nagy bizonytalansággal állapítható meg. Ezért 
célszerű a pontosabb a) kritérium szerint meghatározni a hatásterület nagyságát. 
 
A hatásterület megállapításának első lépcsője az üzemelési adatokból és a fajlagos kibocsátási 
értékekből számított károsanyag kibocsátás. A hatásterülete minden szakaszra, azon belül a 
lakott területre és az azon kívüli szakaszokra kell meghatározni, mert a haladási sebesség 
változik, ennek megfelelően a károsanyag is változik. 
 
A terjedésszámítás a legjellemzőbb állapotra vonatkozik. Munkavégzés kizárólag nappali 
időszakban történik, ezért a nappali időszakra jellemző a károsanyag kibocsátás alapján 
történt a légszennyezettség és a hatásterület meghatározása. Ez a jellemző kibocsátás és a 
leggyakrabban előforduló meteorológiai állapotok, jellemzők figyelembevételével kapjuk a 
leggyakrabban előforduló, jellemző légszennyezettségi értékeket. 
 
Egy közelmúltban, felsőzsolcai területen elvégzett, hasonló jellegű beruházás során, a gáz 
halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan, a hatásterületet, a munkaterület határától 100 m 
értékben határoztuk meg, modellezés útján. Mivel mind a munka jellege, mind a terület 
adottságai megegyeznek a jelen helyzettel, így a meghatározott értéket a vizsgálati 
területünkön is elfogadhatjuk. 
 
Fentiek alapján a tervezett munkálatok kivitelezése során a munkagépek emissziójából adódó 
káros, intézkedést igénylő, légszennyezés kialakulása, az emissziók rövid ideje és alacsony 
értéke eredményeként, nem várható.  
 
6.4.2. Üzemelési fázis  
 
Az üzemszerű működéséhez sem munkagépek, sem szállító járművek nem kapcsolódnak.  
 
Rendkívüli esetben, karbantartás, javítás, időszakos ellenőrzés esetén jelentkezik a szállító 
járművek és a munkagépek működéséből károsanyag kibocsátás. A tevékenység 
személyszállítási és az egyéb kiegészítő tevékenységek vonatkozása elhanyagolható. 
 
Műszaki becslésünk és a területen elvégzett korábbi modellezés eredményei szerint, a gáz 
halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan a hatásterület, több gép egyidejű 
munkavégzésekor sem és egyik szennyező esetében sem, éri el a 100 m nagyságot. 
 
A  munkálatokat követően a telepített szennyvízvezeték, normál működés során, a légtérbe 
nem bocsát ki szennyező anyagot, így káros környezeti hatás nem lép fel.  
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6.5. Zajvédelem 
 
A környezeti zaj értékelését a következő rendeletek, előírások betartásával végeztük el: 
 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  
• 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet 

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 
• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 

A zajkibocsátási határértek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének a módjáról 

• 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról  

• 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet 
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési 
módszeréről 

• MSZ 13-111:1985 
Üzemek, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek 
meghatározása 

• MSZ 15036:2002 
Hangterjedés a szabadban 

• MSZ 18150-1:1988 
Környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

• ÚT 2-1.302:2003 
Közúti közlekedési zaj számítása 

• ÚT 2-1.109:2004 
Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása 

 
6.5.1. A hatásterület kiterjedése 
 
A létesítés hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi a vezeték fektetéstől, 41 – 123 m-ig tartó 
terület. 
 
A szállítási tevékenységre és az üzemelésre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet 
nem jelölünk ki.  
 
6.5.2. A tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot  
 
A tevékenység hatása nélkül fennálló környezeti állapotot a tevékenység hatásával 
párhuzamosan a 6.5.3. pontban mutatjuk be. 
 
6.5.3. A tevékenység hatása a környezeti állapotra 
 
6.5.3.1. Építés 
 
6.5.3.1.1. Zajterhelési határértékek meghatározása 
 
Parádfürdő – Recsk szállító fővezeték (DN 200) rekonstrukciója során az alkalmazott gépi 
berendezések, szállító eszközök működése eredményeként folyamatos zajkibocsátással kell 
számolnunk.  
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A zaj és rezgésterhelési határértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 
szerint a zajtól védendő területen kell teljesülniük, illetve a területek kijelölt részén.  
 
A zajkibocsátás minősítéséhez szükséges határérték meghatározásának kiindulási feltételei az 
alábbiak. 
 
• Az iparterület kialakítása zajvédelmi szempontok szerint „építés”, így a keletkező zaj 

„építési kivitelezési tevékenységből származó zaj”-ként jellemezhető. 
• A zajtól védendő területek  

- különleges – egészségügyi terület („A” terhelési pont)  
- falusias lakóterület („B” terhelési pont) 

• A munkavégzés során csak nappali (06-22 óra) időszakban történő tevékenységgel 
számolunk.  

• Az építési munka időtartama 1 hónap vagy kevesebb az egyes védendő épületek 
környezetében.. 

• Az építés közvetlen hatásterülete – ismereteink szerint – nem áll fedésben más építési 
tevékenység  közvetlen hatásterületével. 

 
Az ismertetett feltételek alapján a 27/2008. (XII. 3.) együttes rendeletben meghatározott 
határértékek közül a vizsgált esetek kétféle zajterhelési határértéket állapítunk meg: 

LTH A  = 60 dB(A) 
LTH B = 65 dB(A) 

 
A zajkibocsátási határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság állapítja meg a 93/2007. 
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelete alapján. 
 
A hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításához a következő szempontokat 
javasoljuk figyelembe venni: 
 
A zajkibocsátási határértéket a zajforrás hatásterületére kell meghatározni.  
 
A fővezeték rekonstrukció zajkibocsátási határértéke a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. 
melléklete alapján a vizsgált esetre (mivel a közvetlen hatásterület ismereteink szerint nem áll 
fedésben más építési tevékenység közvetlen hatásterületével): 
 

LKH A  = 60 dB(A) 
LKH B  = 65 dB(A) 

 
A zajterhelési határértéknek a védendő épület homlokzati síkja előtt a nyílászárótól 2 m-rel 
kell teljesülnie, a padlószint felett 1,5 m magasságban. 
 
A legközelebbi védendő épületeknél a létesítés során keletkező zajokat számítás útján 
határoztuk meg. 
 
6.5.3.1.2. Hangteljesítményszintek meghatározása 
 
A szállító fővezeték építésének zaj hatásai a földmunkák végzésétől származnak. A 
földmunkát végző gépparkot a 2.6 pontban korábbiakban bemutattuk. Ahhoz, hogy a gép 
hangteljesítményszintjét meg tudjuk határozni, egy konkrét típust tételeztünk fel, mellyel a 
munka elvégezhető. 
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• 1 db árokásó [gumikerekes kotró-rakodógép]  

- Caterpillar M318D 
diesel üzemű,  
motor teljesítmény: 130 kW  
kanál méret: 1,2 m3 
termelési kapacitás: 60 m3/h (50 fogás/h-val számolva) 

 
A földmunka végzés végighalad a fővezeték nyomvonalán. Először az 1,0 m szélességű 1,60 
m mélységű árkok kiásása történik majd – a vízszállító vezetékek és a szerelvények 
elhelyezése után – időben elkülönülve az árkok betemetése történik. 
 
Számításunknál a hosszabb (V-2) vezetékszakasz paramétereiből indulunk ki: 
• A vezeték szakasz 6 hetes kivitelezési időtartamából 3 hete (15 munkanapot) vesz igénybe 

az árkok kiásása és ugyancsak 3 hetet (15 munkanapot) a betemetése. 
• A vezetékszakasz hossza 1900,3 m, tehát az kiásás (majd betemetés) sebessége:                

126,7 m/nap. 
• A naponta kiásott (majd betemetett) anyagmennyiség (1,0 m szélességben, 1,6 m 

mélységben): 202,7 m3/nap. 
• A markoló (kotró-rakodó) napi ásási ideje: 3,4 h/nap.  
 
A fenti eredményt a rövidebb (V-1) vezetékszakaszra is alkalmazzuk. 
 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes 
tevékenységekhez kapcsolódó gép üzemidőket a nappali napszakban a legnagyobb 
zajterhelést adó folyamatos 8 órára történő meghatározását írja elő. Ezeket a 8. és 9. 
táblázatból kiindulva 69. táblázatban becsültük. 

 
6.5-1. táblázat. A maximális termelési kapacitás biztosításához szükséges 8 órás 

megítélési időre vonatkozó működési időtartamai munkafolyamatonként és gépenként 
Eszköz megnevezése Eszköz 

mennyisége 
 
 
 

[db] 

Eszköz 
teljesítménye 

 
 
 

[kW] 

A 
hangteljesít-
mény-szint-
határérték 

 
[dB] 

8 órás 
megítélési 

időre 
vonatkozó 
időtartam 

[h] 
Kotró-rakodó max. 

teljesítménnyel 
1 202 105 4 

(kerekes) alapjáraton   101 4 
A hangteljesítményszintek a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet alapján 

 
Csak nappali munkavégzés történik. 
 
Az egy időszakra eső egyenértékű hangteljesítményszint – T = 8 órára vonatkoztatva – a 
következő összefüggéssel határozható meg:  
 

alapjWAeq t
T

L (
1

lg[10= )]1010 max1,0
max

1,0
AAalap LL

t ⋅+⋅  
Az összefüggésben: 
 LAalap = hangteljesítményszint alapjáraton [dB] 
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 LAmax = hangteljesítményszint maximális teljesítménynél [dB] 
 talap = alapjáratú működés 8 órás megítélési időre vonatkozó időtartama [h] 
 tmax =  a maximális teljesítményű működés 8 órás megítélési időre vonatkozó 

időtartama [h] 
 
Az eredményeket a 6.5.-6. táblázatban mutatjuk be. 
 

6.5.-2. táblázat. Vezeték építés hangteljesítményszintje 
 
 

Eszköz megnevezése 

Eszköz 
mennyisége 

[db] 

Egyenértékű 
hangteljesítmény

-szint  
1 db eszközre 

[dB] 
Kotró-rakodó (kerekes) 1 103,6 

 
A fentiek alapján a vezeték építésének a hangteljesítményszintje: 
 
LW = 103,6 dB. 
 
6.5.3.1.3. Hangnyomásszintek meghatározása 
 
A továbbiakban megvizsgáljuk az egyes terhelési pontokhoz legközelebbi vezeték szakaszok 
((„C”, „D” zajforrások) ásása (betemetése) során a hozzájuk legközelebbi épületeknél a 
fellépő hangnyomásszinteket. A patakmeder szakaszok hossza 126,7 m, amely az a hossz, 
amin egy nap alatt egy munkafolyamat befejezhető. A zajforrásokat a szakaszok közepén, az 
egyes terhelési pontokhoz legközelebbi pontjukban jelöltük.  
 
A terhelési pontban fellépő hangnyomásszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvány 
szerint a következő összefüggés szerint számítjuk:  
 

  désvisszaverőeBnmLdIrWt LKKKKKKKKLL +−−−−−−++= Ω  
 [dB] 
 
Az összefüggésben: 
 
 LW = Hangteljesítményszint [dB] 
   Értékeit a fentiekben meghatároztuk. 
 
 KIr = Irányítási index [dB] 
   Mivel az eszközöknek nincs határozott irányhatása,  
   KIr = 0 dB 
 
 KΩ = Irányítási tényező [dB] 
   Számítása a következő összefüggéssel történik: 

   Ω⋅=Ω /4lg10 πK  [dB] 
 
   Az összefüggésben: 
    Ω = térszög [sr] 
     Mivel az eszköz erősen tükröző felület felett helyezkednek el,            

Ω = 2π. 
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   KΩ = +3 [dB] 
 
 Kd = A távolságtól függő tényező [dB] 
   Számítása a szabvány szerint akövetkező összefüggéssel történik: 

   11)/lg(20)/4lg(10 0
2
0

2 +⋅=⋅⋅= ssssK ttd π  [dB] 
   Az összefüggésben: 
    st = terhelési pont és a zajforrás távolsága [m]  
    s0 = vonatkozási távolság. s0 = 1 m. 

Mivel jelen esetünkben a zajforrás egy szakasszal helyettesíthető, tehát a 
terhelési pont mellett a zajforrás egy – az egyszerűség kedvéért – egyenes 
vonal mellett halad el, a Kd tényező számítását módosítjuk, feltételezve, hogy a 
zajforrás mozgása során a terhelési ponthoz legközelebbi pontja előtt és után 
azonos távolságot tesz meg: 

14)/lg(10))/(lg(10 2
0 +⋅⋅−⋅= sbaabarctgK d  

   Az összefüggésben: 
    a = terhelési pont és a zajforrás (patakmeder tengelye)legkisebb 

távolsága [m]  
b = a zajforrás által egy nap alatt megtett távolság [m] b = 126,7 m 

    s0 = vonatkozási távolság. s0 = 1 m. 
 

 
 KL = A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint csökkenés [dB] 
   Számítása a következő összefüggéssel történik: 

   tLL saK ⋅=  [dB] 
   Az összefüggésben 
    aL = a levegő által okozott terjedési csillapítás [dB/m] 
     A szabvány szerint 10 °C hőmérséklethez, 70 % relatív 

nedvességhez és 500 Hz névleges oktávsáv-középfrekvenciához 
tartozó terjedési csillapítás aL = 0,00193 dB/m. 

 
 Km = A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása [dB] 
   Számítása a következő összefüggéssel történik: 

   

0
300

17
2

8,4 >















+−=

tt

m
m ss

h
K

 [dB] 
   Az összefüggésben 
    hm = a terjedési út közepes föld feletti magassága [m]. Zaj-terhelési pont 

viszonylatban hm = 2 m-t veszünk. 
 
 Kh : A hosszú idejű szint meghatározására szolgáló korrekció [dB] 
   Mivel rövid ideig tartó zaj hatással kell számolnunk , értéke Kh = 0 [dB] 
 
 Kn = A növényzet csillapító hatása [dB] 
   A szabvány szerint kivételes esetben, örökzöld növényzetnél tehető fel a 

növényzet miatti csillapítás. Így jelen számításunkban értéke Kn = 0 dB. 
 
 KB = A beépítettség csillapító hatása [dB] 
   Mivel a zajforrások és a terhelési pontok között nincsenek épületek KB = 0 dB-

lel számolunk. 
 A szabvány által előírt  
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   15<++ Bnm KKK  [dB] 
 feltétel matematikailag teljesül. 
 
 Ke = Árnyékolás 
   Mivel a zajforrások és a terhelési pont között nincsenek akadályok                 

KB = 0 dB-lel számolunk. 
 
 Ltükör = Visszaverődési korrekció 
 
   A védendő épületeknél, mivel a terhelési pont az épület előtt van 

visszaverődéssel kell számolnunk. Az erősen tagolt falak (pl. balkonos 
homlokzatok) esetében 2 dB visszaverődési veszteséget is figyelembe kell 
venni. Ltükör = +1 dB-nek vesszük, ami ugyan matematikailag nem pontos 
számítás eredménye, viszont a gyakorlatilag szükséges pontosságot kielégíti. 

 
A terhelési pontban fellépő hangnyomásszintek a fentiek alapján a következő összefüggéssel 
számíthatók: 
 
ha st ≥ 24,4 m 
 

8,8
300

17
4

00193,0)/lg(10))/(lg(10 2
0 −







 ++⋅−⋅⋅+⋅−=+−−−+= Ω aa
asbaabarctgLLKKKKLL WtükörmLdWt

 
                 [dB]; 
 
ha st < 24,4 m 
 

400193,0)/lg(10))/(lg(10 2
0 −⋅−⋅⋅+⋅−=+−−−+= Ω asbaabarctgLLKKKKLL WtükörmLdWt

     [dB]; 
 
Az összefüggésbe behelyettesítve a hangteljesítményszintet, távolságokat  
 
6.5-3. táblázat. Az egyes terhelési pontoknál jelentkező hangnyomásszintek a zajforrások 

„C” és „D” helyzeteiben 
Terhelési 

pont 
LW 

 
[dB] 

a 
 

[m] 

L t 

 
[dB] 

Zajkibocsátási 
határérték 

[dB] 
„A” 103,6 7 72 60 
„B” 103,6 19 67 65 

 
Abban az esetben, ha az egy nap alatt kiásható (betemethető) árok szakasz fél távolságába 
(63,4 m-re) elhalad a vezeték nyomvonalán a zajforrás („C’” és „D’”) a szabvány szerinti 
számítást elvégezve – figyelmen kívül hagyva a zajforrás mozgását – az alábbi 
hangnyomásszintek jelentkeznek. 
 
6.5-4. táblázat. Az egyes terhelési pontoknál jelentkező hangnyomásszintek a zajforrások 

„C’” és „D’” helyzeteiben 
Terhelési 

pont 
LW 

 
st 

 
L t 

 
Zajkibocsátási 

határérték 
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[dB] [m] [dB] [dB] 
„A” 103,6 48 59 60 
„B” 103,6 75 54 65 

 
Megállapíthatjuk, hogy megadott eszközökkel végzett vezeték fektetési tevékenység során 
fellépő hangnyomásszintek a legközelebbi árok - védendő épület helyzeteknél jelentősen 
meghaladja az előírt zajterhelési (és zajkibocsájtási) határértékeket. A határérték túllépés csak 
azon a napon jelentkezik, amikor a munkagép a védendő épületeket legjobban megközelíti, 
tehát mindkét terhelési pontnál 2 napig (ásás, betemetés). 
 
A kivitelezőnek a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13 § (1) bekezdés alapján felmentést kell 
kérni  a zajterhelési határérték betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól, mivel 
• műszaki megoldással a zajkibocsájtás nem csökkenthető, mert a bemutatott munkagépek 

szükségesek az építési tevékenységhez, zajvédelmi fal építése a kis távolság miatt nem 
lehetséges; 

• munkaszervezési megoldással a zajkibocsájtás nem csökkenthető, mert a 12 dB-es 
zajcsökkentés a munkafolyamatok intenzitásának kb. 16-od részére való csökkentését 
jelentené, ami az építési munka időtartamát kb. 16 szeresére növelné, ami irreális.  

 
6.5.3.1.4. A hatásterület meghatározása 
 
A vezeték fektetés hatásterülete határának a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján azt a vonalat tekintjük, ahol a zajforrásoktól (a mederrendezés területéről) 
származó zajterhelés  
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték 
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel. 
 
A terhelési pontokra a hangnyomásszintre felírt összefüggésünket az építési tevékenységre 
alkalmazva meghatározható az a terhelési pont – zajforrás távolság, ahol teljesülnek a 
fentiekben meghatározott értékek.  
 
Egészségügyi területenn: 50 dB 
 

8,8
300
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4

00193,0)/lg(10))/(lg(100,10255 2
0 −
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 a = 123 m 

 
Falusias lakóterületen: 55 dB 
 

8,8
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4
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 a = 71 m  

 
Zajtól nem védendő környezetben: 60 dB 
 

103,6 

103,6 

50 
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 a = 41 m  

 
A létesítés hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi a vezeték fektetéstől, 41 – 123 m-ig tartó 
terület. 
 
6.5.3.2. Szállítás 
 
Az anyagszállítás a jelenlegi napi forgalmat, feltételezésünk szerint, 12 forduló/nap-pal, azaz 
24 jármű/nap értékkel növeli a III. járműkategóriában az ágyazó homok szállítása idején (a 
munkálatok első két hetében) és 4 jármű/nap értékkel a további időszakban. 
 
A közúti szállítás Eger felől a 24 sz. közúton történik. 
 
6.5.3.2.1. Zajterhelési határértékek meghatározása 
 
A zajkibocsátás minősítéséhez szükséges határértékek meghatározásának kiindulási feltételei 
az alábbiak: 
• A szállítás zajvédelmi szempontok szerint „közlekedésből származó zaj”-ként 

jellemezhető. 
• A zajtól védendő területek  

- különleges – egészségügyi terület („A” terhelési pont)  
- falusias lakóterület („B’” terhelési pont) 

• A munkavégzés és szállítás során csak nappali (napköz napszakban történő) (06-18 óra) 
időszakban történő tevékenységgel számolunk.  

• A szállítás  
− kiszolgáló úton („A” terhelési pont, Edelény, Szentpéteri út 33.), és  
− a 24 sz. közúton („B’” terhelési pont, Edelény, Szentpéteri út 33.), melyet az országos 

közúthálózatban tartozó másodrendű főútvonal  
• fog folyni. 
 
Az ismertetett feltételek alapján a  27/2008. (XII. 3.) együttes rendeletben  meghatározott 
határértékek közül a vizsgált esetre: 

LTHA  = 50 dB(A) 
LTHB’  = 65 dB(A) 

 
A zajterhelési határértéknek a védendő épület homlokzati síkja előtt a nyílászárótól 2 m-rel 
kell teljesülnie, a padlószint felett 1,5 m magasságban. 
 
6.5.3.2.2. Hangnyomásszintek meghatározása  
 
A legközelebbi védendő épületeknél a szállítás során keletkező zajokat számítás útján 
határoztuk meg. 
 
A terhelési pontokban fellépő hangnyomásszinteket szabad térben a 93/2007. (XII.18) KvVM 
rendelet 4 (2) alapján a 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. számú mellékletében 
megadott módszerrel számítjuk. A számítást párhuzamosan végezzük a terhelési pontokra a 

103,6 
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különböző kategóriájú utakra, a 2017. évi állapotra, valamint a maximális teherszállítással 
megnövelt esetre. („j” index-szel a szállítás nélküli, index nélkül a szállítás esetét jelöljük.) 
 
Az átlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 6.5.-9. táblázatban 
bemutatott számlálóállomásokról vettük.  
 

6.5.-5. táblázat. Terhelési pontokhoz tartozó számlálóállomás 
Közút 

sz. 
Terhelési pont Számlálóállom

ás 
Szelvény Határszelvényei 

- - A - - - - 
24 Recsk B’ 5590 40+118 34+84

5 
42+673 

 
Az anyagszállításhoz napi 24 jármű/nap forgalom növekedés adódik. A szállító járműveket 
III. járműkategóriába tartozó tehergépjárműveknek tekintjük. A 6.5.-10. táblázatban 
bemutatjuk a 2017. évi és az anyagszállítással megnövelt átlagos napi forgalom adatokat is.  
 

6.5.-6. táblázat. Átlagos napi forgalom a 2017. évi és az anyagszállítás okozta 
forgalomnövekedéssel 
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járműkat. 

I. II. III. 

Te
rh

el
és

i p
on

t 

S
zá

m
lá

ló
 á

llo
m

ás
 

S
ze

m
él

y-
gé

pk
oc

si
  

[j/
na

p]
 

K
is

te
he

r 
gé

pk
oc

si
  

[j/
na

p]
 

La
ss

ú 
já

rm
ű

   
   

 
[j/

na
p]

 

Ö
S

S
Z

E
S

E
N

   
   

  
[j/

na
p]

 

S
zó

ló
 a

ut
ób

us
z 

  
[j/

na
p]

  
K

ön
ny
ű

 
(k

öz
ép

ne
hé

z)
 

te
he

rg
ép

ko
cs

i 
[j/

na
p]

 
M

ot
or

ke
ré

kp
ár

  
[j/

na
p]

 

Ö
S

S
Z

E
S

E
N

 
[j/

na
p]

 
C

su
kl

ós
 a

ut
ób

us
z  

[j/
na

p]
 

S
zó

ló
 n

eh
éz

 
te

he
rg

ép
ko

cs
i 

[j/
na

p]
 

Te
he

rg
k.

 
sz

er
el

vé
ny

 
(s

pe
ci

ál
is

 já
rm
ű

) 
[j/

na
p]

 
Ö

S
S

Z
E

S
E

N
  

[j/
na

p]
 

2017 évi forgalom 
A j  -    0   0     24 

Anyagszállítással megnövelve 
B’  

1457 315 3 1775 93 39 22 154 0 18 81 99 
145

7 
B’ j 

1457 315 3 1775 93 39 22 154 0 18 105 99 
148

1 
 

A szállítás csak napköz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai járműkategóriákhoz 
tartozó évi átlagos napközbeni óraforgalmat számítjuk a következőképpen:  

 12/111 ÁNFAQ nn ⋅=   [j/h] 

 12/222 ÁNFAQ nn ⋅=  [j/h] 

 12/333 ÁNFAQ nn ⋅=   [j/h] 
 
Az összefüggésben: 
 
 A = napszak forgalom aránya, melynek értékei átlagos éjszakai forgalmú útra            

ÚT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategóriák szerint:  
- Jelleg2 = 2 A1n = 0,780; A2n = 0,777; A3n = 0,773 
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 ÁNF = átlagos napi forgalom akusztikus járműkategóriánként [j/nap] 

 
Ezt a számítást a fenti összefüggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezzük el. Az 
anyagszállítással növelt esetben - mivel a tervezett szállítás csak napközben napszakban zajlik 
- az ebből származó forgalomnövekedést teljes egészében a napközbeni óraforgalomnál 
vesszük figyelembe. 
 
A napközbeni óraforgalmakat a 6.5.-11. táblázatban mutatjuk be. 
 

6.5.-7. táblázat. A napközbeni óraforgalom akusztikai járműkategóriánként 
Terhelési 

pont 
I II III 

A j  0 0 2 
B’  115 10 6 
B’ j  115 10 8 

 
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszintet a következőképpen számítjuk: 

 







= ∑
=

⋅
3

1

)5,7(1,010log10)5,7(
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L
Aeq

iAeqL
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Az összefüggésben: 
 
 LAeq(7,5)i = az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 

egyenértékű A-hangnyomásszint [dB] 
 
Az LAeq(7,5)i számítása az alábbi: 

 iDtiAeq KKL )()5,7( +=
  [dB] 

Az összefüggésben: 
 
 Kti értékét a következő összefüggéssel számítjuk: 

 )101010lg(10 )11log(loglog iiiiiiiiii pFEvDCvBKA
tiK +++++ ++⋅=  

 

 Az összefüggésben 
 vi =  Az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség [km/h] 
 vi értékét a következő összefüggéssel számítjuk: 
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Az összefüggésben 

FS: a forgalmi sávok összes száma, ahol a forgalom lebonyolódik 
FS = 2  
vmegengedett = 50 km/h  
 

A mértékadó sebességeket a 6.5.-12.. táblázatban mutatjuk be 
 

6.5.-8. táblázat. A mértékadó sebességek akusztikai járműkategóriánként 
Terhelési 

pont 
I. II. III. 

 vmegengedett  vi  vmegengedett vi vmegengedett vi 
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[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] 
A j  50 50,0 50 50,0 50 50,0 
B’  50 49,8 50 49,8 50 49,8 
B’ j  50 49,8 50 49,8 50 49,8 

 
Az összefüggésben 

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. táblázatából vettük. 
K: útburkolat miatti korrekció 
K = 0  
Mivel az utak mindegyik esetben vízszintesek p = 0. 

 
 KDi értékét a következő összefüggéssel számítjuk: 

 3,16)/log(10 −= iiDi vQK  [dB] 
 
 Az összefüggésben: 
 Qi =  Az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság [j/h] 
 vi =  Az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség [km/h] 
 
Az a referencia egyenértékű A-hangnyomásszintek (LAeq(7,5)i) a 6.5.-13. táblázatban szereplő 
értékeket veszi fel a napközbeni megítélési időszakban járműkategóriánként.  
 

6.5.-9. táblázat. Kiindulási egyenértékű (járműkategóriánkénti) és a referencia 
egyenértékű  A-hangnyomásszintek napközbeni napszakban 

Terhelési 
pont 

KD K t LAeq(7,5)i LAeq(7,5) 
[dB]  I II III,  I II III,  I II III, 

A j 

- - 
-

30,3 - - 80,3 - - 50,1 50,1 
B’  -

12,7 
-

23,3 
-

25,2 72,2 76,1 80,3 59,6 52,8 55,1 61,5 
B’ j -

12,7 
-

23,3 
-

24,0 72,2 76,1 80,3 59,6 52,8 56,3 61,8 
 
 
Az eredő számított egyenértékű hangnyomásszintet a következő összefüggéssel számítjuk az 
ÚT 2-1.302:2003 útügyi műszaki előírás szerint: 
 

  lamzhdAeqAeq KKKKKKLhdL ++++++= )5,7(),(
 [dB] 

 
Az összefüggésben: 
 
 Kd = Távolságtól függő korrekció [dB] 
   Számítása a következő összefüggéssel történik: 

   dCKd /5,7lg⋅=  [dB] 
   Az összefüggésben: 
    C = értéke, mivel a forrás és a terhelési (megítélési) pont között 

hangelnyelő tulajdonságú terület van, C=15 
    d = az akusztikai középvonal és a terhelési (megítélési) pont távolsága  
     Értékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 6.5.-14. táblázatban 

mutatjuk be. 
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 Kh = Hangvisszaverődésektől függő korrekció [dB] 

   Számítása a h/s és a terhelési (megítélési) ponttal szembeni beépítés alapján 
táblázatból (ÚT 2-1.302:2003 8. táblázat) kereshető ki. A beépítést lazának 
tekintjük. 

    h = észlelési pont magassága [m], h = 2 m 
    s =  útvonal épülethomlokzattól épülethomlokzatig mért szélessége 

 
 Kz = Növénysávtól függő korrekció [dB] 
   A növénysávra vonatkozó korrekció akkor vehető figyelembe, ha a hangútnak 

a növénysávba eső hossza 30 – 120 m, illetve a növénysáv látószöge legalább 
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesül a terhelési (megítélési) pontoknál 

   Kz = 0 dB 
 
 Km = Talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatása [dB] 
   Számítása a következő összefüggéssel történik: 

   






















+⋅−⋅−=

3,1
100

5,8exp8,4
mm

m
m dd

h
K

 [dB] 
 
   Az összefüggésben: 

    hm = az akusztikai és az immissziós pont közötti terepszint feletti 
magasság [m]   

    dm = a számítási útszakaszhoz tartozó útszakasz távolsága [m] 
 
 Ka = Hangárnyékolástól függő korrekció [dB] 
   Az út és az észlelési pontok között nincsenek árnyékoló létesítmények, ezért 
   Ka = 0 dB 
 
 Kl = Adott útszakasz látószöge miatti korrekció [dB] 
   Értéke segéddiagramból kereshető ki.  
   β = 180˚ 
 
A felvett és számított paraméterek értékét, az eredő számított egyenértékű 
hangnyomásszinteket az egyes terhelési pontokra a 6.5.-14. táblázatban mutatjuk be. 
 

6.5.-10. táblázat. Az eredő számított egyenértékű hangnyomásszint, számítása, és 
határértéke 

Ter-
helési 
pont 

L eq(7,5) 
 

[dB] 

d 
 

[m] 

Kd 
 

[dB]  

s 
 

[m] 

h/s Kh 
 

[dB]  

K z 
 

[dB]  

Ka 
 

[dB] 

hm 
 

[m] 

dm 

 
[m] 

Km 
 

[dB]  

β 
 

[˚]  

K l 
 

[dB]  

LAeq 
(d,h) 
 [dB] 

Határ-
érték 
[dB]  

A j  50,1 10 -1,6 - - 0,5 0,0 0,0 1,0 10 0,0 180 0 49,0 50 
B’  61,5 8 -0,4 16 0,1 0,5 0,0 0,0 1,0 8 0,0 180 0 61,7 65 
B’ j  61,8 8 -0,4 16 0,1 0,5 0,0 0,0 1,0 8 0,0 180 0 62,0 65 

 
 
Megállapíthatjuk, hogy a közlekedéstől származó zajterhelés, mind 2017. évben mind a 
anyagszállítással megnövelt esetben teljesíti a zajterhelési határértékeket. A hangnyomásszint 
várható növekedése a 24 sz. közút mentén 0,2 dB. 
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6.5.3.2.3. A hatásterület meghatározása 
 

A hatásterület határának a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján „az a 
szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási 
tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz”.  

 
A (2) bekezdés alapján „az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, 

fuvarozási tevékenységekre kell meghatározni, amelyek a) országos közúton vagy helyi 
közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon valósulnak meg, és b) az 
alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati 
engedély köteles.” 

Mivel jelen esetben a fenti feltételek nem állnak fenn, hatásterületet nem állapítunk meg. 
 
6.5.3.3. Működés 
 
Az ivóvíz távvezeték működésének nincs zajkibocsájtása. 
 
6.6. Hulladékgazdálkodás  
 
Parádon és Recsken 2017. október 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
alapján az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
A hulladék gyűjtésében és elszállításában a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
alvállalkozóként működik közre. (Ügyfélszolgálat: 3250 Pétervására, Tiszti sor 29.  Telefon : 
36/368-445) 
 
Recsken a kommunális hulladék elszállítása belterületen hetente egy alkalommal történik, 1 
db speciális szállítójárművel. A jelenlegi hulladékszállítási gyakorlat megfelel a korszerű 
igényeknek: zártrendszerű, nem környezetkárosító, és pormentes. 
 
A településen évente kb. 1.500-1.700 t települési szilárd hulladék keletkezik. Ennek 
összetételéről tényleges hulladékanalízis még nem készült, a szállítást végző becslése alapján 
a hulladékok összetétele a következőképpen alakul: 

− másodlagosan hasznosítható nyersanyagok (papír, fém, műanyag, textil) az összes 
 hulladékmennyiség 23 %-át képviselik, 
− hasznosítható szerves hulladékok aránya 23 % 
− a hosszabb távon sem hasznosítható szervetlen és egyéb hulladékok nagyságrendje 
54 %-ot képvisel. 

 
A kommunális hulladékokon belül becslések alapján 1-2 % a veszélyes hulladék 
(gyógyszermaradvány, festékek, akkumulátor, elemek. .stb.) aránya. 
 
Parádon a települési hulladékot a Pevik Nonprofit Kft. szállítja ivádi válogató telephelyére. 
Települési hulladéknak minősül a háztartási, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd 
hulladék. A gyűjtőedényekben, vagy zsákban összegyűjtött települési hulladékot, valamint a 
lakosság által szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladékokat a szolgáltató rendszeresen 
elszállítja. Lehetőség van a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évi egyszeri 
elszállítására is.  
 
Veszélyes hulladéknak minősülő alkáli elemek, fényforrások gyűjtésére a Vidróczki Házban 
és az iskolában nyílik lehetőség, míg olajos hulladékokat a helyi benzinkútnál lehet leadni. A 



ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 
Parádfürdő – Recsk fővízvezeték rekonstrukció 6.6. Hulladékgazdálkodás 
 

 

  

Dokumentáció azonosító:  MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 
1908_ Előzetvizsgdok.docx  Miskolc, Kazinczy u. 28.    Tel/Fax.: 46-411-404 
 60/70  

 

közterületen kihelyezett hulladékszigeteken szelektíve (papír, fém, műanyag) gyűjtött 
hulladékokat szintén a szolgáltató szállítja el.  
 
Bár a szolgáltató évente kétszer a zöldhulladékokat is elszállítja, környezet- és talajvédelmi 
szempontból - ott ahol lehet – a helyi komposztálás és az érett komposzt talajba történő 
visszajuttatása a legjobb megoldás. 
 
Építési, bontási munkálatok során keletkező föld, illetve beton, tégla, cserép hulladékai, 
valamint egyéb kommunális hulladék külön megrendelés alapján szintén elszállításra 
kerülnek. 
 
6.6.1. Létesítés  
 
A tervezett munkálatok során, elvileg a következő hulladéktípusok, korlátozott mennyiségű 
megjelenésével kell számolni, illetőleg kezelésüket kell megoldani: 
 
•  különleges kezelést igénylő, ún. veszélyes hulladékok, 
•  kommunális hulladékok, 
•  termelési hulladékok. 
 
Veszélyes hulladék 
 
A létesítési munkálatok végzése során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen 
korlátozott mértékben következhet be, gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell 
számolnunk ilyen típusú hulladék keletkezésével.  
 
Ezen havária helyzetet gépek meghibásodásából eredő olajcsepegés jelenti, amelynek 
kármentesítése során keletkezhet ún. „veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek” 
megnevezésű, 17 05 03* azonosítási kóddal jelölt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól) szerint kell eljárni.  
 
Kommunális hulladék 
 
Kommunális hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes módban kell beszélnünk, 
hiszen maga a munkavégzés ilyen típusú hulladékok keletkezésével nem jár.  
 
A munkavégzés belterület közelében zajlik, ahol a kommunális hulladék gyűjtése, tárolása 
megoldott. Esetlegesen ilyen típusú hulladék keletkezésekor a települési hulladékkezelő 
rendszer vehető igénybe.  
 
Termelési hulladék 
 
Építési és bontási hulladékok keletkezése esetén az ÉRV ZRt. Környezetvédelmi Szabályzata  
szerint kell eljárni. Hulladékok nem maradhatnak a területen. 
 
A kitermelt talaj az építési területen tereprendezés céljára kerül felhasználásra, így hulladékká 
nem válik. 
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6.6.2. Üzemelés  
 
A létesítést követő üzemeltetési fázisban a működésből eredően hulladék keletkezésével nem 
kell számolnunk.  
 
6.7. A hatásterület kiterjedése 
 
A kivitelezési munkálatok és az azt követő üzemelési szakasz várható környezeti hatásait az 
előző fejezetrészekben vizsgáltuk. 
 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy  
• földtani közeg, talaj vonatkozásában a hatásterület az adott munkavégzés területére terjed 

csak ki, 
• felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában hatásterület kialakulásával nem kell 

számolnunk, 
• az ökológia vonatkozásában hatásterület nem alakul ki, 
• levegőszennyezettség vonatkozásában a várható kibocsátások minimális értékei max. 100 

m hatásterület kialakulását eredményezik, 
• zajvédelem vonatkozásában hatásterület maximálisan 123 m távolságban alakul ki. 
 
6.8. A hatásterületről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és 
demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és 
mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 
 
A kivitelezés lakott területen kívül történik, Recsk és Parád települések közigazgatási határain 
belül. 
 
Az érintett terület jelenlegi felhasználási módja a létesítésre tervezett ivóvíz fővezeték 
nyomvonalának környezetében: 
 

• kivett kórház, kivett parkoló, kivett országos közút, legelő, szántó, erdő, rét 
 
Az érintett terület felhasználási módja nem változik meg. A tervező ezúton nyilatkozik arról, 
hogy a tervbe vett ivóvíz fővezeték rekonstrukciója a községek területrendezési tervének 
módosítását nem igényli, a területhasználatok módosítására nincs szükség. 
 
Az előzetes környezeti vizsgálat alapján a hatásterületen olyan hatásfolyamatok, amelyek a 
jelenlegi területhasználatot, demográfiai viszonyokat és a környezeti állapotot érdemben 
befolyásolnák, nem alakulnak ki.  
 
A meghatározott zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi hatásterületek, a hatásterületekre 
vonatkozó szabályok eredményeként került lehatárolásra. Az ezeken a területeken fellépő 
környezeti hatások nagyságrendekkel maradnak el az emberi egészséget veszélyeztető 
értékektől. Ezek a minimális hatások is csak rövid ideig, a létesítés során, lépnek fel, az 
üzemeltetési szakasz semmilyen környezeti hatással nem jár. 
 
6.9. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél 
annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés 
következtében, beleértve az éghajlatváltozást 
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Az eddigiekben megállapítottuk, hogy a tervezett munkálatok, mint hatótényezők, által 
gerjesztett hatásfolyamatok, az érintett terület állapotát és funkcióit a környezeti elemek és a 
területrendezési tervben meghatározott kategóriák vonatkozásában nem változtatja meg. Jelen 
fejezetben az éghajlatváltozással kapcsolatos, esetleges hatásokat, elemezzük. 
 
Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit „A magyarországi klímamodellek” című 
tanulmánya alapján mutatjuk be. 
 
A várható hatásterületeken fellépő, a klímaváltozással összefüggő, társadalmi-gazdasági 
változásainak modellezéséhez szükség van a várható klímaváltozásnak a bemutatására. Ehhez 
szolgáltatnak alapot a regionális klímamodellek, amelyek egymáshoz képest kisebb-nagyobb 
eltérésekkel vázolják fel a jövő éghajlatára vonatkozó tendenciákat. 
 
A létező klímamodellek közül számunkra nem a planetáris szintű modellezés, hanem a 
regionális és az országos léptékű modelleredmények alkalmazhatók. Ezek a regionális 
éghajlati modellek – miként a rövid távú időjárás-előrejelzésben – kisebb területre készítenek 
projekciókat a globális modellek eredményeit határfeltételekként felhasználva. A regionális 
modellek többnyire már csak az éghajlati rendszer légköri komponensének leírását tűzik ki 
célul, ezért kifejlesztésük általában a rövid távú előrejelzésben is használt időjárási modellek 
adaptálását és kiterjesztését jelenti oly módon, hogy bizonyos folyamatokat (például a 
felhőképződést, sugárzást) az éghajlati tér- és időskálának megfelelően írnak le. 
 
Magyarországon a regionális éghajlati modellezés alapvetően négy modell futtatására terjed 
ki: a nemzetközi együttműködésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, míg a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE 
Meteorológiai Tanszékén dolgozták át és alkalmazták hazai környezetre. 
 
Az éghajlat előrejelzése során arra a kérdésre kell választ találni, hogy az alkalmazott modell 
mennyire pontosan képes leírni a légkörnek egy hosszabb, de véges időszakra vonatkozó 
átlagos viselkedését, tehát a kiválasztott időintervallumra érvényes klímaállapotot, illetve 
annak egy éghajlati kényszer nyomán bekövetkező megváltozását. A feladat megoldásához ki 
kell jelölni egy vonatkoztatási alapot, amelyet „normál éghajlati állapotnak” tekintünk, és 
amelyhez a változást viszonyítani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként 
egy 30 éves időszakot választ meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 közötti évek 
képviselik, amelyet a magyarországi klímamodellek is alapul vesznek. 
 
A klímamodellekkel kapcsolatban általánosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer 
összetett működésének és jövőbeli viselkedésének tanulmányozására a numerikus modellezés 
eszköztára szolgáltat megfelelő, objektív módszert. A globális numerikus éghajlati modellek 
képesek a rendszer egyes összetevői (a légkör, az óceán, a szárazföld, a jégtakaró és az 
élővilág) fizikai folyamatainak leírására, valamint a komponensek közötti bonyolult 
kölcsönhatások és visszacsatolások jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét 
együtt tekintik, ezért lehetőségünk van velük leírni az éghajlati rendszer válaszát egy 
feltételezett jövőbeli kényszerre. 
 
A feltételezett jövőbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az 
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatással bíró emberi tényezőket a globális 
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modellek számára oly módon számszerűsíthetjük, hogy meghatározzuk mindezen 
tényezőknek (a népesség, az energiafelhasználás, az ipari és a mezőgazdasági szerkezet stb. 
változásainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt „sugárzási kényszerét” (azaz mennyiben 
módosulnak ezáltal a földi sugárzási viszonyok), s kiszámítjuk a hatással egyenértékű szén-
dioxid-kibocsátást, valamint az ennek megfelelő koncentrációt. A bizonytalanság abból 
adódik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossággal megmondani, hogyan 
változnak az antropogén tevékenység egyes részletei a jövőben. Éppen ezért a jövőbeli 
kibocsátási tendenciákra számos hipotézist állítanak fel, melyek között vannak optimista, 
pesszimista vagy átlagosnak tekinthető változatok, s ezek figyelembevételével készítenek 
globális projekciókat a Föld egészére. 
 
Kijelenthető, hogy a nagy klímakutató központokban fejlesztett globális modellek 
kidolgozottsága napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbízhatóan leírni 
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a közöttük lévő összetett kölcsönhatásokkal 
együtt, továbbá jól használhatók az éghajlatváltozás globális, nagy skálájú jellemzőinek 
vizsgálatára. Általános jellemvonás, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a 
hőmérséklet és a csapadék várható alakulása. A kettő közül a csapadék a bizonytalanabb 
elem, ezért az értékelések során azt is szem előtt kell tartani, hogy a modellfuttatások során a 
hőmérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladó eltérés 
elfogadhatónak tekinthető 
 
A Magyarországra adaptált klímamodellek eddigi eredményei 
 
A REMO-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései 
 
Hőmérséklet szempontjából a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az 
átlaghőmérséklet növekedését jelzik. A következő évtizedekben 1°C-os, míg az évszázad 
végére 3°C-ot meghaladó melegedés valószínű. A legjelentősebb változásokat a modell 
nyáron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tájakon 2021–2050-re 1,5-2°C-os, 2071–
2100-ra pedig 4-5°C-os hőmérsékletemelkedés várható. A legkisebb növekedésre mindkét 
időszakban tavasszal és télen lehet számítani. 
 
A csapadék éves összegében a REMO-modell eredményei alapján a következő évtizedekben 
Európában nem várhatók 10%-ot meghaladó szignifikáns változások. A Kárpát-medencétől 
északra és keletre növekedést, délre és nyugatra csökkenést valószínűsítenek az eredmények, 
a térségünkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatják a változások. Az éven belüli 
eloszlás esetében azonban már a 21. század közepére jelentős átrendeződésre számíthatunk: 
nyáron és tavasszal a referencia időszak értékeinél kevesebb, télen több csapadékot mutatnak 
a modelleredmények, ősszel pedig északon növekedésre, délen csökkenésre számíthatunk. A 
modell alapján a 21. század utolsó évtizedeire a nyári csapadékcsökkenés mértéke 
megközelítheti, a téli növekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot. 
 
Az ALADIN-Climate-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései 
 
Az ALADIN-modell a Kárpát-medence térségére a hőmérséklet éves átlagának változásában 
északnyugatról délkelet felé egyre nagyobb mértékű növekedést prognosztizál. Évszakos 
átlagokat tekintve a hőmérséklet-változás télen nem jelenik meg, a legnagyobb változás a 
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nyári évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos átlagok időbeli menetében a hőmérséklet 
hosszabb időszakon emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor az egyes évek átlagait nagyobb 
ingadozások jellemzik. Tehát a melegedés ellenére a jövőben is szép számmal lesznek az 
átlagosnál hűvösebb évek. Az évszázad közepe felé haladva a változékonyság megnő, és a 
legnagyobb változékonyság egyöntetűen a nyári időszakban mutatkozik. 
 
A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarország keleti és délkeleti részén szárazodást 
prognosztizál, míg a nyugati területek nedvesebbé válhatnak. Az éves csapadékösszegek 
kismértékű csökkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentősek. Az átmeneti 
évszakokban csapadéknövekedés várható, télen és nyáron csökkenés, a változékonyság 
növekedésére pedig nyáron és ősszel lehet számítani 
 
A PRECIS-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései 
 
A PRECIS-modellel végzett szimulációk alapján várhatóan a nyári átlaghőmérsékletek 
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a 
Magyarországon a különböző modellekkel elvégzett kísérletek kiértékelésekor az évszakos 
hőmérséklet-változások között ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkább 
az egyes modellek eredményei. Az évszázad végére a változékonyság az átmeneti 
évszakokban megnő, télen pedig lecsökken. Az A1B forgatókönyv esetén a változékonyság 
kismértékű módosulására számíthatunk; a modellfuttatások alapján összegészében melegebb 
őszökre számíthatunk 
 
A modelleredmények szerint a jövőben éves szinten kevesebb csapadékos napra 
számíthatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes időszak hossza is növekedni fog, így az 
aszályhajlam megerősödésére, szárazodásra kell számítani. Ugyanakkor nem egyértelműek a 
változások a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuláció alapján a csapadékos napok 
éves számának csökkenésével egy időben a nagy csapadékú helyzetek gyakorisága megnő, 
így a csapadék intenzitása is növekszik. Ezt a másik két forgatókönyvvel készített futtatás 
viszont nem jelzi: a kevesebb és több csapadékkal járó időjárási helyzetek száma egyaránt 
csökken, az éves intenzitás pedig nem változik. 
 
A RegCM-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései 
 
A modell 21. századra vonatkozó hőmérsékleti előrejelzése emelkedő tendenciát mutat. Az 
átlaghőmérséklet várható emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden 
rákövetkező év átlaghőmérséklete melegebb lesz az azt megelőzőnél, hanem hogy a vizsgált 
30 éves időszakok (2021–2050; 2071–2100) átlagban várhatóan melegebbek lesznek az azt 
megelőző 30 év átlagánál. A felmelegedés várhatóan a 21. század végére ölt drasztikus 
mértéket, amikor 3°C körüli éves középhőmérséklet-emelkedés valószínűsíthető a Kárpát-
medencében és közvetlen környezetében. Területi különbségeket tekintve a század közepére a 
legkisebb mértékű éves középhőmérséklet-változás az ország északnyugati területén 
(Kisalföld), míg a század végére a délnyugati területeken valószínűsíthető (Mecsek és 
környéke). 
 
Az évszakos átlaghőmérsékletek várható alakulásában a legnagyobb mértékű változás a 
század közepén tavaszra (1,7°C), míg a legcsekélyebb változás nyárra (0,7°C) tehető. Az 
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évszázad végére azonban fordított eredmények adódnak, nyáron várható a legnagyobb 
mértékű melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megközelíti a téli 
és őszi várható melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok száma várhatóan 
csökkenni fog, míg nyáron a klíma egyértelműen változékonyabb lesz. A napi 
középhőmérsékletek átlaga a magasabb hőmérsékletek irányába fog eltolódni 3-4°C-kal, és a 
melegrekordok gyakoribbakká fognak válni 
 
A modelleredmények alapján az éves csapadékösszegekben nem mutatkozik lényeges 
változás. Ez az eredmény abból is fakad, hogy Magyarország a szárazabbá, illetve 
csapadékosabbá válás képzeletbeli határzónáján helyezkedik el. Az éves csapadékösszeggel 
ellentétben az évszakos csapadékösszegekben jelentős változások várhatók. A 2021–2050 
közötti időszakban a legjelentősebb változás nyáron, míg a legkisebb télen valószínű. Télen és 
tavasszal a csapadékösszeg csökkenése egyöntetű, azonban nyáron és ősszel egy nyugat–kelet 
megosztottság mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyári és őszi csapadékösszegek akár 
20-30%-kal csökkenhetnek, míg ugyanezen időszakokban a keleti, északkeleti területek 10-
20%-kal csapadékosabbá válhatnak. A magasabb fekvésű helyeken (Bakony, Mátra, Bükk) az 
évszakok szárazabbá válása valószínűsíthető. A 2071 és 2100 közötti időszakban minden 
évszakban átlagosan kismértékben ugyan, de növekedni fog az évszakos csapadékösszeg, 
kivéve nyáron, tehát a modell igen jelentős változást valószínűsít a század közepétől 
kezdődően a század végéig. 
 
Röviden összefoglalva: Magyarországon az 21. század végén enyhébb, de csapadékosabb 
telek, valamint forróbb és szárazabb nyarak valószínűsíthetőek az A1B éghajlati 
forgatókönyv alapján integrált RegCM regionális klímamodell szerint. 
 
Mára nyilvánvaló, hogy az éghajlat változékonysága és változása befolyásolja az európai és 
hazai termelési (pl. mezőgazdaság, erdészet és halászat) és gazdasági ágazatok (pl. 
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti környezet tulajdonságait és szerepét. A 
hatások némelyike előnyös, de a becslések szerint a legtöbb esetben a várható következmény 
kedvezőtlen 
 
A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálatakor célszerű onnan elindulni, hogy 
az egyes területek – országok, régiók, kistérségek vagy járások – az őket érő hatásokra 
különbözőképpen reagálnak, eltérő jellegzetességeket mutatnak az éghajlatváltozással 
kapcsolatban. 
 
A lokális éghajlati hatások a társadalmi-gazdasági-környezeti térben egyaránt jelentkeznek 
(pl. aszály, terméshozam-kiesés, mezőgazdasági jövedelmek csökkenése). Ezért a 
klímaváltozás területi hatásait a kitettség (exposure) → érzékenység (sensitivity) → várható 
hatás (impact) → adaptivitás (adaptive capacity) → sérülékenység (vulnerability) láncolatban 
kell vizsgálni. 
 
A Magyarországon futtatott klímamodellek – bizonyos esetekben egymásnak ellentmondó 
megállapításaikkal is – együttesen arra hívják fel a figyelmet, hogy már a 21. század közepére 
olyan éghajlati változásokkal kell számolni, amelyek a társadalmi-gazdasági folyamatokra is 
erőteljes hatást gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a várható negatív hatásokat mérsékelni, 
az esetleges pozitív hatásokat erősíteni tudjuk, a klímamodellekből származó eredmények 
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megbízhatóságának fokozására és az ezekre az eredményekre épülő társadalmi-gazdasági 
adaptációs lehetőségek, módszerek kidolgozására van szükség. 
 
A fentiekben elemzett várható éghajlati változásokra a vizsgált tevékenység, amely elsősorban 
a rövid létesítési szakaszban, zaj- és légszennyező anyagok kibocsátásával veszi igénybe a 
környezetét, nem gyakorol hatást. A megvalósítandó nyomvonalas létesítmény úgy kerül 
kialakításra, hogy alkalmazkodni tud a várható éghajlati változásokhoz. 
 
6.10. A felszíni- és a felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjt ő-gazdálkodás egyes  
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 
megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjt ő-gazdálkodási 
tervben foglaltak figyelembevételével 
 
A tervezett munkálatok védett vízbázis által igénybevett felszín alatti víztestet nem érintenek. 
 
6.11. A vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése 
érdekében javasolt intézkedések 
 
A dokumentáció meghatározásai alapján, a vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen 
környezeti hatásokról, a tervezett munkálatok kivitelezési szakaszában és üzemelési 
szakaszában sem beszélhetünk, így intézkedések foganatosítására nincs szükség. 
 
6.12. Az éghajlatváltozással összefüggésben 
 
6.12.1. A tervezett munkának az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó  
elemzése (érzékenységelemzés) 
 

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. ökoszisztéma, emberi egészség, fizikai 
infrastruktúra) kapcsolódó tulajdonság. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttípushoz 
kapcsolódik elsősorban. Egy projekttípus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott 
projekt egy adott éghajlatváltozási hatásra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek 
lehetnek a hőhullámokra, az épületek az árvízre, stb., mivel ezek az események károkat 
okoznak az utakban, épületekben, illetve az azok által betöltött funkciókban. 

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a 
beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára 
gyakorolt hatásának a feltárása. 

Első lépésben meghatározandó a projekt potenciális érzékenysége az éghajlati paraméterek 
teljes skálájára (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő 
hatásokra (pl. árvíz, aszály). 
 
Az esetünkre vonatkozó releváns éghajlati paraméterek: 
 

víz és 
csatornarendszerek 

- intenzív csapadék  
- aszály 
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Látható, hogy az érzékenység elsősorban a működésre vonatkozik, ami a működési- és 
létesítési idő közötti lényeges különbség eredménye. A létesítés néhány hete alatt ugyan 
lépnek fel környezeti hatások, de az éghajlatváltozással szembeni érzékenységet a működés 
évtizedei határozzák meg. 
 
Az azonosított releváns éghajlati paraméterek tekintetében osztályozni/értékelni lehet a 
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitatív értékelés keretében el lehet végezni, mely során 
„magas”, „közepes” vagy „alacsony” minősítést kapnak az egyes projektek érzékenysége 
tekintetében a különböző éghajlati paraméterek. 
 
Jelen tervezett munkálatok esetében az „alacsony” minősítés az elfogadható. 
 
6.12.2. A telepítési hely és a hatásterület kitettségének értékelése 
 

A kitettség alapvetően egy helyszínhez (pl. település, régió, természeti terület, stb.) 
kapcsolódó tulajdonság, jelen esetben elsősorban a projekt megvalósításának helyszínéhez. A 
kitettség elemzése arra ad választ, hogy egy adott projekthelyszín milyen mértékben van 
kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak, pl. a helyszínen jelentkezhet-e potenciálisan árvíz, 
villámárvíz, aszály, stb. 

Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, 
hogy a projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az 
éghajlatváltozásnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus 
különböző éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul 
pedig azt határozza meg, hogy az adott beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes 
éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. Így például az 1. Modul alapján meghatározható, 
hogy az utak esetében releváns éghajlati kockázatnak számít az árvíz, a 2. Modul keretében 
pedig meghatározásra kerül, hogy az adott beruházási helyszínen az árvíz releváns éghajlati 
veszély vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben. 
 
A kitettség vizsgálatot azoknál a hatásoknál kell elvégezni, amelyek az érzékenység 
vizsgálatnál közepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell állapítani a kontroll és 
szcenárió időszakban, a kitettség változás mértékének megállapítása érdekében. 
 
A klímaváltozás kockázatának vizsgálatát a megvalósítandó beruházás méretétől függően 
vízgyűjtő, kis- vagy középtáj térbeli viszonylatában kell vizsgálni, megállapítva a terhelt és 
kompenzációs területeke a kiválasztott téregységen belül. 
 
A kitettség értékelésének két lépése van: első lépésben a jelenlegi/múltbeli éghajlati 
körülmények melletti kitettség vizsgálata a cél, a második lépésben, amennyiben megfelelő 
adatok rendelkezésre állnak, a jövőbeli, megváltozott éghajlati körülmények melletti 
kitettség értékelésére kerül sor. 
 
Esetünkben az érzékenység „alacsony” minősítése eredményeként a kitettség vizsgálata nem 
releváns. 
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6.12.3. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások elemzése 
 
A kitettség és érzékenység együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás 
lehetősége fennálljon. Például az utak érzékenyek lehetnek a folyami árvizekre, azonban ha az 
adott projekt olyan helyszínen valósul meg, ahol nincs a közelben folyó, akkor ez esetben a 
potenciális hatás nem áll fenn. 
 
Fontos észrevenni, hogy a potenciális hatás nem tartalmaz információt a hatás bekövetkezési 
valószínűségének vonatkozásában. 
 
A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt 
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az 
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges, ami esetünkben 
nem valósul meg, így lehetséges hatások nem alakulnak ki. 
 
6.12.4. A lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés 
 
A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 
környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár 
nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.  
 
Fontos felhívni a figyelmet a fizikai hatás és a következmény közötti különbségre. Míg az 
éghajlatváltozás fizikai hatásai közé tartozik például az aszály vagy a folyók áradása, a 
következmény, mellyel a kockázatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatások által okozott 
kárra összpontosít, például a mezőgazdasági károkra, az infrastruktúrák megrongálódásában 
vagy emberi életben keletkezett károkra. Az IPCC definíciója szerint a következmény/hatás 
(impacts) kifejezés elsősorban olyan hatásokra alkalmazandó, melyek a természetes és 
társadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi állapotot, ökoszisztémákat, 
gazdasági, társadalmi és kulturális javakat és szolgáltatásokat. Az éghajlatváltozás fizikai 
hatásai ezzel szemben a természeti szférákra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett 
hatás, pl. az árvizek, aszályok és a tengerszint emelkedése. 
 
A „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak 
eredményeiről” című dokumentum az alábbi következmény csoportokat különbözteti meg: 
 

- Életvédelem és egészség (halálesetek, sérülések és betegség, korai elhalálozás) 
- Természet és környezet (tartós természeti és környezeti kár) 
- Pénzügy/gazdaság (pénzügyi és anyagi veszteségek) 
- Társadalmi stabilitás (társadalmi nyugtalanság, mindennapi életben jelentkező 

zavarok) 
- Kormányzóképesség és területi igazgatás (országos szintű kormányzóképesség 

meggyengülése, területi igazgatás meggyengülése) 
 
A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen 
károkat, ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző 
társadalmi, gazdasági, környezeti hatásait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a 
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kockázatelemzés szükségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek 
közötti interakciót, ezért olyan problémákat is feltárhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett 
elemzés útján nem sikerült beazonosítani.  
 
A kockázatelemzés lépései az alábbiak: 
 

- Következmények listájának felállítása 
- Következmények bekövetkezési valószínűségének becslése 
- Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes 

meghatározásán keresztül 
- Kockázati mátrix kitöltése 

 
A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol 
meg kell határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát.  
 
Esetünkben, mivel hatások kialakulása nem következhet be a kockázatértékelés nem releváns. 
 
6.12.5. A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás bemutatása 
 
Fontos, hogy a potenciális hatás és a sérülékenység közötti különbséget az adaptációs 
kapacitás mértéke határozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszínen az éghajlatváltozás 
emberi egészségre gyakorolt potenciális hatása magas, azonban a társadalom 
alkalmazkodóképessége jó, akkor összességében a sérülékenység mértéke kevésbé lesz 
magas, vagy akár alacsony is lehet.  
 
Esetünkben az „alacsony” minősítésű érzékenység eredményeként potenciális hatások nem 
állnak elő, így az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás nem releváns. 
 
 
6.12.6. Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető 
hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 
 
Az eddigiekből következik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyásolja a hatásterület 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodási képességét. 
 
 
6.12.7. Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén számszerűen be kell mutatni az 
egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve 
 
A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik. 
 
6.13. A megalapozó információk bemutatása 
 
Az elővizsgálati dokumentáció elkészítése során az alábbi dokumentumokra, információkra 
támaszkodtunk: 
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- A Megbízó általi adatszolgáltatás műszaki leírás, helyszínrajzok formájában 
- Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2.11. Tarna alegység 
- Klímakockázati Útmutató 
- Hoyk Edit: A magyarországi klímamodellek 
- Megaterra Kft.: Parád nagyközség környezetvédelmi programja 
- Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés: Recsk nagyközség 

környezetvédelmi programja 
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1. Azonosító adatok 
 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
terv készítő:  Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 

Cím: 9500 Celldömölk Hunyadi u. 55. Tel: +36-30444-7068 
 
beruházó:  Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 
út 1. ) 
 

 
1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, 

szakmai referenciáinak leírása 
Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 
Cím: 9500 Celldömölk Hunyadi u. 55. Tel: +36-30444-7068 

 
Referenciák: 
 
Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély száma: SZ-0060/2012  
 
Natura 2000 hatásbecslések készítése Natura 2000 területeken: 
Szemenye: kavicsbánya nyitás 2004 
Szentgyörgyvölgy: telekösszevonás 2005 
Győrvár: Sárvíz melletti halastó építése 2005 
Győrvár: Sió-patak tározó bővítése 2006 
Nemeskocs: halastóépítés 2006 
Dobri: csapadéktározó létesítése 2006 
Vásárosmiske: tervezett tó a Cinca-patak mellett 2006 
Keszthely: Keszthely V. dolomitbánya bővítése 2007 
Rezi: „Rezi Dolomit II.” bányatelek kialakítása 2007 
Kiscsehi: budafapusztai tározó építése 2007 
Zalaszentgrót, Zalabér, Zalaistvánd, Kemendollár: vízerőmű építés a Zala-folyón 2007 
Zalavég: tervezett tározó a Széplaki-patakon 2007 
Sótony: szennyvíztelep létesítés 2007 
Balatongyörök: halastó kialakítás 2007 
Gáborjánháza: végleges más célú hasznosítás 2007 
Zalaegerszeg kerékpárút 2008 
Lenti kerékpárút 2008 
Csesztreg kavicsbánya-bővítés 2008 
Alsórajk tőzegbánya-bővítés 2008 
Szigetköz-Mosoni-Duna vízügyi beavatkozások 2010 
Tereprally verseny Ny-Magyarországon 2010 
Felsőcsatár, Pornóapáti: Pinka-folyó rehabilitációs munkái 2011 
Őrtilos: útkorszerűsítés 2012 
Ordacsehi: élőhelyrekonstrukció 2012 
Sajóhídvég kavicsbányabővítés 2012 
Koloska-völgy vadaspark létesítés 2013 
Bakonybél-Csehbánya erdészeti feltáró út létesítés 2013 
Bakonykoppány (dolomit) bányabővítés 2013 
Hidegkút (dolomit) bányabővítés 2013 
Szentgotthárd, Facsemetekert permetezés 2014 



 
Dunakiliti-Doborgaz kerékpárút 2014 
Gyöngyös-patakon tervezett vízügyi beavatkozások 2014 
Vaskeresztes Pinka mederrendezés 2016 
Fakivágás Rába menti holtágakban 2016 
Tiszakécske 2D szeizmikai mérés 2016 
Alsóörs vizisípálya létesítés 2017 
Bag 3D szeizmikai mérés 2017 
Endrőd 2D szeizmikai mérés 2017 
Kerkaszentkirály holtág rehabilitáció 2017 
Nagymaros vezetékrekonstrukció 2017 
Alsóörs vizisípálya létesítés 2017 
Bag 3D szeizmikai mérés 2017 
Endrőd 2D szeizmikai mérés 2017 
Kőszeg, erdészeti feltáró út építése 2017 
Csákberény-Csákvár kerékpárút építése 2018 
Gönc kerékpárút építése 2018 
 
 
2. Az érintett Natura 2000 terület 

 
2.1.  A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 

hatással van 
 
Mátra Különleges Madárvédelmi Terület (Kód: HUBN10006) 
Recski Hegyes-hegy (Kód: HUBN20044) 
 

A terület státusza (megjelölendő): 
 különleges madárvédelmi terület 
 különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
 jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 
 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 különleges természetmegőrzési terület 
 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 
2.3  Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 

amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 
2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

 
Fajok 
(Lanius collurio) tövisszúró gébics 
 
Élőhelyek 
- 



3. A beruházás 
 
 

3.1.  A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 
meghatározása 

 
Recsk település további hat kapcsolódó településsel (Mátraderecske, Mátraballa, Szajla, 
Terpes, Kisfüzes és Pétervására) együtt az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
által üzemeltetett Mátrai Regionális Vízműrendszerből kapja az ivóvizet a Parádfürdő felől 
érkező Parádfürdő-Recsk megnevezésű vízszállító művön keresztül. 
A parádfürdői medencétől a recski 2 x 150 m3-es medencébe gravitációsan jut el a víz. 
Recsk község előtt nyomáscsökkentő szerelvény került beépítésre. 
A medence és a nyomáscsökkentő közötti szakasz eredetileg DN 200-as AC vezetékből épült.  
A területi ivóvíz szállító távvezeték tulajdonosa a Magyar Állam. 
A vízellátó hálózat üzemeltetését az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 
Kazincbarcika, Tardonai út 1. ) biztosítja. 
A több évtizede épült vezeték állapota erősen leromlott, a vezeték szerelvényei javarészt 
használhatatlanok, anyaga elvékonyodott, jelentős korróziós meghibásodásokat okozva, ami 
miatt több helyen történt már hibaelhárítás. 
A gyakori meghibásodások jelentős hálózati veszteséget okoznak, valamint veszélyeztetik a 
biztonságos vízellátást. 
Üzemeltető a teljes szolgáltatási területén igénybevett felszín alatti és felszíni vízkészletek 
mennyiségi védelme érdekében, a hatékony vízfelhasználást szem előtt tartva a jelentős 
hálózati veszteségeit le akarja csökkenteni, amihez el kívánja végezni a hálózatait alkotó 
vezetékek kritikus szakaszainak rekonstrukcióját, biztosítva ezzel a biztonságos vízellátást. 
E törekvés egyik eleme tárgyi DN200-as AC szállítóvezeték rekonstrukciója. Korábban, a 
Parádfürdő K-i részén, a Parád 443 Hrsz-ú ingatlanon tervezett Strandfürdő 
megvalósíthatósága miatt a szállítóvezeték közbülső szakaszának KPE vezetékkel történő 
rekonstrukciója már megtörtént. 
Jelenleg a korábban felújított szakasz előtti és utáni szakaszok rekonstrukciója tervezett, 
aminek keretében új nyomvonalon, nyílt árkos fektetéssel megtörténik a még régi vezeték két 
szakaszának felújítása, cseréje DK 250 KPE vezeték alkalmazásával. 
 



 
3.2.  A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 
 
A tervezett vezeték a Natura 2000 területet mintegy 1.5 km-es szakaszon érinti. 
Beruházás tervezett időtartama: A kivitelezés valószínűleg 2019 második felében valósul 

meg és kb. 6 hétig tart. 
 
3.3.  A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az 

okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 
 

 
 

1. ábra: A tervezési terület áttekintő térképe 
 
3.4.  A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 

során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-
nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása 
stb.) 

A tervezett új vezetékszakaszok fektetése Natura 2000 területen döntően nyíltárkos 
technológiával fog történni. A nyíltárkos vezetéképítést rövid idejű és rövid szakaszos építési 
technológiával kell végezni. Egy időben maximum 50-100 m hosszon végzik a munkaárok 
nyitását. Egy szakaszon a munkaárok, munkagödör indokolt esetben maximum öt napig lesz 
nyitva. A munkaárok kiemelése függőleges fallal történik. A munkaárkok mélyítése során 
törekednek arra, hogy a munkák során a lehető legkisebb területet vegyék igénybe, a 
munkagépek lehetőleg egy nyomon haladva dolgozzanak. A munkaárok szélessége kb. 1 m 
lesz. A munkaárok kiemeléséből származó földet annak környezetében, de a kapcsolódó 
területek használatának akadályozása nélkül deponálják. A vezeték fektetése után a 
munkaárok visszatöltését rétegesen, tömörítéssel végezik, a későbbi süllyedések megelőzésére  



tekintettel. A munkaárokból kiemelt, feleslegesen kiszoruló föld elhelyezéséről az érintett 
Önkormányzatokkal és Műszaki ellenőrrel egyeztetett módon a kivitelező fog gondoskodni. 
A beruházás gépjárműigénye minimális, az árok kiásását egy markoló végzi el. 
Feltételezhetően a munkák során a közút gépjárműforgalmának korlátozására is szükség lesz. 
A terület forgalma az úton közlekedő járművek magas száma miatt már jelenleg is jelentős, a 
kivitelezés időtartama alatt ez nem fog érezhetően növekedni. 
 
 
3.5.  A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 
 
A területen a vezeték csak a föld alatt kerül elhelyezésre, felszín felett nem lesz újonnan 
kialakított létesítmény. 

 
3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 

 
3.6.1. A tervezési terület térségének általános jellemzése 

 
A tervezési terület az Északi-középhegység nagytájon belül a Parád-Recski-medence 
kistájban helyezkedik el, növényföldrajzilag az Északi-középhegység flóravidékének 
(Matricum) Mátrai flórajárásához (Agriense) tartozik. 
Zonális társulásai a cseres tölgyesek és a gyertyános-tölgyesek. A Mátra fő tömbjéhez képest 
kevesebb a montán fajok száma, de a déli területein a Dunántúlra jellemző fajkészlet is kisebb 
részesedésű. Az általános középhegységi fajokon túl megemlíthető a Dryopteris carthusiana, 
Equisetum hiemale, E. telmateia, szórványosan a Potentilla micrantha, és a ritka Rosa 
arvensis. A völgyek nedvesebb társulásaiban helyenként él a ritka Carex elongata, C. 
pendula, Dipsacus pilosus, és a Ribes rubrum. Kisavanyodó talajon acidofil tölgyeseket 
találunk, amelyek ritka eleme a Jasione montana. A kistájban található az Északi-
középhegység egyik legjelentősebb tőzegmohás lápja. A siroki Nyírjes-tó több tőzegmoha faj 
mellett számos országosan is jegyzett ritkaság élőhelye. Előfordul itt a Betula pubescens, 
Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, és az újonnan betelepült Vaccinium oxycoccos. 
Gyakori telepített erdők az akácosok, erdei fenyvesek, terjed a bálványfa. Invazív fajként tért 
hódítanak a folyóvölgyek mentén a Reynoutria fajok, a Helianthus tuberosus. Erdei 
társulásokban az Impatiens parviflora helyenként jelentős borítása említhető. 

A tervezési terület növényzetének jellemzése 

A tervezési terület a Mátra északi lejtőinek lábánál el. A terület potenciális vegetációja 
gyertyános-tölgyesek, melyek egykoron csak a vizenyős helyeken nyíltak fel. A beruházás 
helyszíne a települések közelében van, így a potenciális vegetáció a szűkebb térségben 
nagyrészt átalakult. Az erdőket kiirtották, helyükön döntően legelők, fás legelők, illetev 
szántók voltak. A területen több nyomvonalas létesítményt (nyiladék, út) alakítottak ki, ezek 
mentén az eredeti vegetáció átalakult, degradálódott. A kialakított utak a környező vegetáció 
szárazzá válását okozták, melynek hatására xeromezofil fajok jelentek meg. Az utóbbi 
évtizedekben a legeltetéssel felhagytak, így a terület nyílt részei vagy teljesen beerdősültek 
vagy sűrű cserjésekké alakultak át. Sajnos a felhagyást követően egyes inváziós fajok 
(Solidago gigantea, Robinia pseudoacacia) elterjedtek. 
 



 
A tervezési területen és közvetlen környezetében a következő élőhely típusok fordulnak elő: 
 
 
3.6.1.1. OC (parlageredetű gyepek) 

 
A tervezési területen Recsk közelében található egy nagyobb kiterjedésű, kaszált 
parlageredetű gyep. Korábban a területet szántották. A szántóművelés megszűnését követően 
a parlagot rendszeresen kaszálják. Ott jelenleg az Elymus repens homogén gyepje tlálható, 
néhány tágtűrésű fajjal (Erigeron annuus, Vicia hirsuta, Lolium perenne, Vicia grandiflora, 
Prunella vulgaris, Picris hieracioides). A szomszédos gyepekről már néhány faj (Achillea 
collina, Centaurea jacea, Leontodon hispidus)beszivárgott az élőhelyre, tehát a rendszeres 
kezelés esetén a terület száraz gyepek felé tartó regenerációja lehetséges. 
 
3.6.1.2. P2b (galagonyás-kökényes cserjések) 

 
A tágan értelmezett, heterogén, gyepekkel tagolt cserjéseket, kisebb spontán erdőket tömörítő 
P2b kategória jellegzetesebb állományait a térképen ábrázoltuk. A tervezési területen 
találhatók töviskes (Pruno spinosae-Crataegetum) jellegű cserjések, sokszor magas kőris 
eleggyel, több-kevesebb tájidegen fajjal.  
Az itteni gyepek cserjésedésének oka a tájhasználat változás, hiszen az egykori hegylábi 
területen korábban jellemző legeltetés gyakorlatilag megszűnt.  
A spontán cserjésedő területek természetvédelmi szempontból ritkán jeleznek kedvező 
állapotot, annál gyakoribb, hogy értékes gyepeket borítanak be, ahol a fenntartás, cserjeirtás 
csak nagy élőmunka ráfordítással valósítható meg. Általában a spontán erdősülések sem 
kedvezőek, mert többnyire régi jó természetességű területeken indulnak el a művelés 
változásának következtében. 

 
3.6.1.3. P45 (fáslegelők) 
 
A tervezési terület jelentős része fás legelő, melyet már korábban felhagytak, így erősen 
cserjésedik, pusztulóban van. Az elszórtan álló magas kőris és kocsánytalan tölgyfák 
pusztulóban vannak, növekvő foltokban vannak a töviskesek fajai (Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Cornus sanguinea). Az itt található száraz gyep napjainkra 
eljellegtelenedett, bár még kisebb foltjai jó természetességűek, néhány értékes fajjal 
(Sieglingia decumbens, Dianthus deltoides). A területen jelentős az inváziós fajok (Solidago 
gigantea, Calamagrostis epigeios) borítása. Az utóbbi években egyes részeit kitisztították, de 
azt továbbra sem legeltetik. 
 
3.6.1.4. RC (jellegtelen keményfás erdők) 

 
Olyan kemény fájú, hazánkban őshonos fajok uralta, többnyire elegyetlen, erdei 
lágyszárúakban szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba nem sorolhatók be 
biztosan. Elfordulásuk a hegyes-hegy lábánál Parádfürdő térségében jellemző. Leggyakoribb 
fafajaik a Fraxinus excelsior és a Q. petraea, melyek a lombszint gyakori, uralkodó fajai. A 
lombkoronaszintben ritkábban juharok, hársak, gyertyán jelennek meg. Jellegtelen és 
fajszegény cserje-,illetve gyepszint jellemzi ezeket az állományokat (kivételt csak az üde 
lomberdők helyén telepített vagy kialakult cseresek, kocsányos tölgyesek, ritkán magas 
kőrisesek, illetve bizonyos esetekben a spontán kialakult állományok jelenthetnek). A cserjék 
közül elsősorban az általánosan elterjedtebb, tágabb ökológiai tűrőképességű, terméseiket  



főként madarak révén terjesztő fajok települtek meg (pl. Prunus spinosa, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus). A gyepszint faji összetétele nem jellemző, az 
igényesebb erdei fajok azonban többnyire hiányoznak. A kora tavaszi aszpektus kizárólag 
egyévesekből (pl. Stellaria media agg., Veronica hederifolia agg., V. triphyllos, V. arvensis, 
Bromus sterilis, Lamium purpureum). A betelepültő lágyszárú növényfajok indifferens 
társulásigényűek (pl. Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Galium mollugo agg., G. 
aparine, Ballota nigra, Torilis japonicaFallopia dumetorum), egy részük vegetatív úton 
terjeszkedve nagyobb területeket kolonizálhat (Elymus repens, Poa angustifolia, 
Calamagrostis epigeios, Rubus caesius, Urtica dioica). Az erdőben jellemzőek az inváziós 
fajok előfordulásai (Phytolacca americana, Solidago gigantea, Prunus serotina). A telepített 
erdőkben megjelenő első, nem túl igényes erdei fajok a Geum urbanum, az Alliaria petiolata, 
a Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum latifolium, és a Viola odorata lehet – ezeket 
általában évtizedek múltán sem követik a további erdei fajok.  
 
3.6.1.5. RDb (őshonos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők) 
 
Ebbe a kategóriába sorolhatók a terület akáccal elegyes gyertyános-tölgyesei. A 
természetközeli erdőstársulásokba főleg olyan területeken kerül bele az akác, ahol a közelben 
települések is vannak. Aljnövényzetükben gyakran megtalálhatók még az eredeti erdőtársulás 
lágyszárúi, melyek az akác elegyarányának növekedésével párhuzamosan egyre ritkábbá 
vállnak. Általában a tavaszi geofiton aszpektus kevésbé érzékeny az erdők elakácosodására, 
míg a tavaszi-nyári fajok hamarabb eltűnnek. 
 
 

 
 

2. ábra: A tervezési terület és környékének élőhelytípusai az ÁNÉR 2011 alapján. 



 

 
 
3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

 
A beruházás által fejlődik a Mátra infrastruktúrája, mely fokozza a völgyben élők és 
kirándulók jólétét, közérzetét.  
 
4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 
 
 
4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 

követően vagy annak következtében 
 
A vezeték elhelyezése során ideiglenesen egy árok keletkezik. A munkafolyamatok a közút 
közelére koncentrálódnak, illetve annak szegélyében lévő bolygatott vegetációt érintik. A 
munkák végeztével az árok és környezete rehabilitációjára sor kerül. Jó természetességű 
élőhelyeket a tevékenység nem érint. 
1. Vezetéképítés hatása  
A nyomvonal ásása során a kitermelt föld rövid időre kerül elhelyezésre. A csövek 
lehelyezése után a földet maradéktalanul visszatemetik. Az igénybevételi területen védett 
fajok és természetközeli élőhelyek nem találhatók, így a tevékenység nem veszélyeztet 
természeti értékeket. Az építés hatása a szolgalmi területen belül jelentkezik majd. A tervezett 
tevékenység során új vezeték építésére Natura 2000 területen mintegy 1500 m-en kerül sor. 
 
2. Üzemeltetés hatása 
A vezeték föld alatt lesz annak működése már nem igényel állandó emberi jelenlétet, így az 
üzemeltetés már nem jár zavaró hatással. A szolgalmi jog által érintett területen az erdősülés 
megakadályozása (cserjeirtás, kaszálás) történik, mely elősegíti a gyepi és a pionír fajok 
megjelenését és fennmaradását. Az üzemeltetés a természeti értékek megőrzése 
szempontjából javító hatású lesz. Fennáll azonban annak veszélye, hogy nem megfelelő 
kezelés esetén a vezeték védősávjában kialakuló élőhelyet nem a terület természetes fajai, 
hanem adventív özönfajok veszik birtokba. A térség élőhelyeire jellemző, hogy bolygatás 
esetén a természetes, bolygatást kedvelő fajok mellett megjelenik a magas és a kanadai 
aranyvessző (Solidago gigantea, S.canadensis), a bálványfa (Ailanthus altissima) és az akác 
(Robinia pseudoacacia). Ezek a fajok könnyen megtelepedhetnek a szabad felszíneken és 
utána a környező területeken elterjedve veszélyeztetik a természetes élőhelyeket is. E 
potenciális veszélyeztetés miatt a vezeték védősávját terhelőnek tekintjük nem megfelelő 
kezelés esetén. 



 
4.2.  A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 

fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató 
térképmellékletekkel 

 
4.2.1. Fajok  
 
 
Töviszúró gébics (Lanius collurio) 
 
Elterjedési terület: 
Európában a Pireneusi-félsziget déli, Skandinávia és Nagy-Britannia északi területeinek 
kivételével, mindenütt költ. Ázsiában Szibériáig terjed fészkelőterülete. 
 
Hazai elterjedés: 
Hazánkban a Dunántúlon, a középhegységek zárt erdeinek kivételével és az Alföldön is, 
megfelelő élőhelyén, mindenütt megtalálható. 
 

 

 

 

3. ábra: A Lanius collurio hazai előfordulása (forrás: www.mme-monitoring.hu) 

 
Élőhely: 
Jellemző élőhelyei a domboldalak galagonyásai, a folyóárterek szegélyei, a bokorcsoportok, 
az árokparti sűrűségek, az öreg temetők, a vasúti töltéseket kísérő bokorsorok és a felhagyott 
bányák benőtt meddőhányói. Költ a faluszéli kertekben, gyümölcsösökben is. A hazai 
állományt az élőhelyül szolgáló bokrosok, mezsgyék, árokparti bokrosok irtása (különösen 
költési időben!) veszélyezteti. A kopár vízmosások, domboldalak, temetők bokrosításával új 
élőhelyeket teremthetünk számukra. Viszonylag sok fészekalja pusztul el emberi háborgatás 
következtében. 



 
A faj érintettsége: 
A faj rendszeres fészkelője a Mátra lankáinak cserjésedő gyepjeinek és mezsgyéinek. A 
potenciális élőhelyek alapján a tervezési területen 2-3 pár költ a Recsk közelében lévő 
elcserjésedett egykori legelőn. Potenciális fészkelőhelyként elsősorban a terület szélein lévő 
cserjések megfelelőek a faj számára. 
 

 
4. ábra: A Lanius collurio potenciális előfordulásai a tervezett nyomvonal közelében 

(zöld folt). 

 
4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és 

fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 
 
Töviszúró gébics (Lanius collurio) 
 
A munkálatok során rövid ideig tartó zavarással kell számolni, mely csak akkor jelenhet 
veszélyt, ha a beruházás közvetlen közelében lakott fészek van. A potenciális fészkelőhelyek 
a tervezett nyomvonal közelében találhatók.  
Az emberi jelenlét költési időben meghiúsíthatja a faj fészkelését, de a költési időn kívüli 
munkavégzés (július-május), nincs a fajra kedvezőtlen hatással. 

 

4.3.1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 
állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

Fajok egyedsűrűség állomány nagyság a Natura 2000 területen 
(pár) 

Lanius collurio n.a. 150-200 

 



4.3.2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 
Töviszúró gébics (Lanius collurio) 
A tevékenységgel érintett terület közelében a faj fészkel, a felmérés során azonban csak egy 
fészek került elő. Az Natura 2000 terület felhagyott, cserjésedő gyepjeiben, mezsgyéken 
gyakori fészkelő faj. A beruházással érintett terület szerepe a faj különleges madárvédelmi 
területen értelmezett védelme szempontjából így kevésbé jelentős. A faj országos állománya 
tekintetében a beruházással érintett terület szerepe a faj védelme szempontjából szintén nem 
jelentős. 

4.3.3. A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái 
szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy 
fokozottan védett besorolás stb.) 

 
Faj IUCN 

Vörös 
könyv 

Berni 
Egyezmény 

EU 
madárvédel
mi irányelv 

EU CITES Hazai 
védettség 

Lanius collurio - II. Annex I. + Védett 

 

4.3.4. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai 
közösségi, illetve világállományához képest 

 
Faj az érintett site 

állományához 
képest 

hazai állományához 
képest 

európai közösségi 
állományához 

képest 

Lanius collurio nem jelentős nem jelentős nem jelentős 

 
5. A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott 

ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése 

A Mátra SPA Natura 2000 terület közvetlenül nem érintkezik a más közösségi jelentőségű 
területtel, de magába foglal több Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területet Ezek a 
következők:  

• Nyugat-Mátra (HUBN 20051) 

• Mátra bérc és fallóskúti rétek (HUBN 20049) 

• Mátra északi letörése (HUBN 20047) 

A környéken található közösségi jelentőségű területek a Mátra Natura 2000 területhez 
hasonlóan elsősorban az északi-középhegységi erdei élőhelyek és fajok megóvását szolgálják. 
Mivel a régió erdőfoltokkal, patak menti ligetekkel és erdősávokkal sűrűn borított, a szóban 
forgó site-ok között feltételezhető az ökológiai hálózat működése. Madárfajok tekintetében a 
legközelebbi hasonló SPA terület mintegy 20 km-re ÉK-re található (Bükk-hegység és 
peremterületei SPA). 



 
6. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

 
1.3. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 

(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából) 
 

A vezeték nyomvonalának tervezésekor a természetvédelmi szempontok prioritást élveztek. A 
kiválasztott módszer természetvédelmi szempontból a legkedvezőbb volt, mivel azt egy már 
meglévő közút közelében létesítik.  
 
1.4. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró 

okok leírása 
 

Mivel a beruházásra igénybevett terület kijelölése úgy történt, hogy az csak a lehető 
legkisebb mértékben érinti a Natura 2000 területen lévő élőhelyeket, illetve fajokat, más 
alternatív megoldásokra nincs szükség.  

 
 
7. A megvalósítás indokai 

 
7.1.  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) 
 
8. A kedvezőtlen hatások mérséklése 

 
1.  Munkaterület nagyságának minimalizálása 
2.  Gyors munkavégzés, zavarás minimalizálása 
4.  Természetszerű élőhelyeken anyaglerakás és közlekedés mellőzése 
6. Fészkelési időszakban a vezeték nyomvonalának a tisztítása nem megengedhető. 

 
 
9. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

 
Mivel a beruházás nincs jelentős hatással a site jelölő fajainak és élőhelyeinek állományaira, 
nincs szükség kompenzációs intézkedésekre.  
 

 

  
                                                                                             Mesterházy Attila 



 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


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


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


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY IMRE ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.04.01. 09.37.20


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: viszcadkft@gmail.com


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



http://niszavdh.gov.hu
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