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1. A WWF VÉLEMÉNYÉRE VÁLASZ 

Köszönjük a beérkezett, a hatást elemző tanulmányok részletességét és jó minőségét, magas szakmai 
színvonalát több ponton is elismerő írásbeli véleményt a WWF Természetvédelmi Világalap Magyarország 
Alapítvány részéről. A tárgyi beruházás kapcsán a hatóság által kiírt hiánypótlási felhívással átfedésben lévő 
észrevételeken felül a WWF véleményében tett megállapítások közül két esetben tartjuk fontosnak kiegészítő 
információt szolgáltatni a véleményező, valamint az eljáró hatóság számára. 

1.1. VKI ÉRTÉKELÉS 

Véleményező levelének 8. oldalán az „5. Vízfolyások állapotára gyakorolt hatások” című pontjában az alábbi 
megállapításokat teszi:  

„A Kövicses-patak Hasznosi-tározó feletti és a Csörgő-patak belterületi mederrendezéssel nem érintett 
szakasza jelenleg morfológiai beavatkozásoktól mentes, természetközeli élőhely, melyet makroszkopikus 
vízigerinctelen faunája is jól mutat, számos védett szitakötő faj mellett itt található például a közösségi 
jelentőségű és hazánkban is védett folyami rák (Astacus astacus) egyetlen nyugat-mátrai állománya. A 
természetközeli állapotra, különösen a makroszkopikus vízigerinctelen közösségekre a Kövicses- és 
Csörgő-patak mederrendezési munkálatai minden bizonnyal negatív hatással lesznek. A vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 2000/60/EK irányelv (továbbiakban Víz Keretirányelv) 4. 
cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálati dokumentációban ugyanakkor az szerepel, hogy a tervezett 
beavatkozások „nem befolyásolják negatívan az érintett felszíni és felszín alatti víztestekkel kapcsolatban a 
Víz Keretirányelv által meghatározott környezeti célkitűzések teljesülését, tehát nincs szükség az érintett 
víztestek kedvezőtlen állapotváltozását okozó hatások mérséklése céljából külön intézkedések tervezésére, 
valamint további, alternatív műszaki megoldások részletes vizsgálatára”.  

Ezzel szemben a biológiai minőségi elemekre hatással levő morfológiai elemek vizsgálatakor, a vízfolyás 
mélységének és szélességének változékonysága, a mederágy szerkezete és anyaga, valamint a parti sáv 
szerkezete alapján a morfológiai paramétereit tekintve jelenleg kiváló állapotú Kövicses-patak felső (VOR 
azonosító: AEP725) víztest esetében a meder- és partvédelem keretében tervezett beruházások hatása 
kategóriaromlást fog előidézni, és a kiváló állapotú paraméter jó állapotúra romlik.  

Álláspontunk szerint ez kedvezőtlen állapotromlásnak tekinthető, ezért a Víz Keretirányelvben 
foglaltak szerint szükséges lenne megvizsgálni a kategóriaromlást előidéző intézkedések hatásait 
mérséklő lehetőségeket és alternatív megoldásokat.” 

 

A Víz Keretirányelv szerinti vizsgálati dokumentációt készítő a felvetésre a következő választ adja:  

Az EU Víz Keretirányelv alapján a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező vízfolyásokat kellett kijelölni 
víztestként mint a vízhálózat jelentős elemét vagy elemeit. Ennek értelmében az érintett vízfolyások közül a 
Kövicses-patak felső (VOR azonosító: AEP725) minősül víztestnek, a VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti 
vizsgálati dokumentációban ezen vízfolyás értékelése történt meg. 

A VGT2 „6-4a melléklet: Vízfolyások hidromorfológiai állapota” a Kövicses-patak felső (VOR azonosító: 
AEP725) víztest morfológiai állapota valóban 1-es értékű, azaz kiváló, a partvédelem aránya 0,0%, a 
mederburkolat aránya szintén 0,0% konkrét értékkel szerepel a dokumentációban. Jelen projekt tervezési 
munkáihoz kapcsolódóan a Kövicses-patak felső (VOR azonosító: AEP725) víztestre vonatkozóan részletes 
mederfelmérés történt. A felmérés eredménye egyértelműen megmutatta, hogy a víztest jelenlegi, tervezett 
beavatkozás előtti állapotában nem mentes a morfológiai beavatkozásoktól, szemben a VGT2 „6-4a melléklet: 
Vízfolyások hidromorfológiai állapota” dokumentumban szereplő adatokkal. A vízfolyás 10+118 – 10+129,5 
fkm, 10+300 – 10+311 fkm, 10+661 – 10+677,5 fkm, 11+170,5 – 11+194,5 fkm, 11+504 – 11+554,5 fkm, 
13+046 – 13+082 fkm és 13+082 – 13+264 fkm közötti szelvényeiben meglévő műtárgy vagy burkolt szakasz 
található. Ez az íveket figyelembe véve összesen 332 m hosszú szakaszon jelent partvédelmet. 

A Kövicses-patak felső szakaszának hossza 3,827 km.  
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A VGT2 „6-4. háttéranyag: Felszíni víztestek hidromorfológiai állapotértékelési rendszere” alapján a víztest 
morfológiai állapota az alábbi paraméterekből tevődik össze: 

1. mederszabályozás – mederszabályozás miatti állapot 

2. mesterséges anyagok előfordulása a mederben és/vagy parton (burkolatok) – meder- és partvédelem 
miatti állapot 

3. feliszapolódás/bevágódás jellemzése – feliszapolódottság miatti állapot 

4. felszínborítottság a közvetlen vízgyűjtőn – területhasználat miatti állapot 

5. víztest és ártér kapcsolata – árvízvédelmi töltések miatti állapot 

A hivatkozott háttéranyag szerint a „mesterséges anyagok előfordulása a mederben és/vagy parton 
(burkolatok) – meder- és partvédelem miatti állapot” paraméter értéke akkor tekinthető 1-es, azaz kiváló 
értékűnek, ha a partvonal 0-5%-ban érintett mesterséges anyagú vagy 0-10%-ban természetes anyagú 
partvédelemmel, vagy 0-1% víztest hosszon mesterséges anyag van a mederben. 

A VGT2 „6-4a melléklet: Vízfolyások hidromorfológiai állapota” dokumentumban feltüntetett értékektől 
eltérően a jelen projekthez kapcsolódóan elvégzett mederfelmérés fent bemutatott eredményeit alapul véve a 
Kövicses-patak felső (VOR azonosító: AEP725) víztest meder- és partvédelem miatti állapota jelenleg 1-es 
értékű, azaz kiváló, hiszen jelenleg a víztest 332 m hosszú szakaszán található természetes anyagú 
partvédelem, ami a 3 827 m teljes víztesthossz 8,68%-a, tehát a víztest teljes hosszára vetítve a  természetes 
anyagú partvédelem (vízépítési terméskő) aránya a 0-10% közötti tartományon belül van.  

Ahogy a Víz Keretirányelv szerinti vizsgálati dokumentáció „7.1.1.3. A hidromorfológiai minőségi elemek 
alapján történő állapotminősítés” című fejezetében (50-51. o.) is kifejtjük, a víztest morfológiai állapota a 
fent felsorolt 5 értékelési pont eredményének számtani átlaga. A víztest esetében jelenleg mind az 5 
paraméter értéke 1, tehát a számtani átlaguk is 1, azaz a víztest morfológiai állapota jelenleg kiváló. 
Tehát a víztest a VGT2 „6-4a melléklet: Vízfolyások hidromorfológiai állapota” dokumentumban 
feltüntetett értékektől eltérően, ugyan nem mentes a morfológiai beavatkozásoktól, azonban ennek 
ellenére is kiváló a morfológiai állapota.  

A jelen projekt keretében született tervek alapján összesen 118 m hosszon szükséges a meglévő 
partbiztosítások hosszának növelése. Ez a „meder- és partvédelem miatti állapot” paraméterben 
kategóriaromlást idéz elő, 2-es, azaz jó állapotúra romlik. A fentiek miatt azonban a víztest morfológiai 
állapota nem fog romlani, ugyanis az 5 értékelési pont számtani átlaga 1,2 lesz, ami még továbbra is 
kiváló morfológiai állapotot jelent. 

Ahhoz, hogy a morfológiai állapot „meder- és partvédelem miatti állapot” paramétere se romoljon, 
maximálisan 51 méterrel lehetne növelni a természetes anyagú partvédelemmel ellátott szakaszok hosszát. Ezt 
a tervezőnek 2020 júliusában jeleztük, azonban ahhoz, hogy a 2408-as közút állékonysága ne legyen 
veszélyeztetve, elengedhetetlen minimálisan 118 m hosszon a meglévő partbiztosítás hosszának növelése. A 
tervezői adatszolgáltatás alapján, amennyiben a tervezett, összesen 118 m hosszon nem létesül partbiztosítás, 
akkor számottevő a kockázata annak, hogy a patakon levonuló villámárvizekhez kapcsolódó eróziós 
tevékenység eredményeként a 2048-as út pályateste beszakadjon, aminek következtében sérülne 
Mátrakeresztes és Mátraszentimre lakosságának ellátásbiztonsága, ill. az érintett útszakaszt használók 
közlekedésbiztonsága. Továbbá a beszakadt összlet (talaj, pályaszerkezet) anyagából adódóan rontaná a víztest 
minőségi, élőhelyi, illetve medermorfológiai állapotát, valamint vízfolyási akadályt képezve további károkat 
okozhat. 

A víztest biológiai minőségi elemek alapján történő állapotminősítése a környezeti hatástanulmányon alapul. 
A környezeti hatástanulmányhoz kapcsolódó mintavételek alkalmával a folyami rákot (Astacus astacus) a 
kijelölt mintavételi pontokon nem sikerült kimutatnunk, azonban ez nem jelenti azt, hogy a faj nem található 
meg a víztestben. A projekt keretében tervezett partbiztosítások a már meglévő partbiztosítások kibővítései. A 
beavatkozások hatására valóban csökkenhet a folyami rák élőhelye, azonban ezek csak rövid szakaszok – 9 db 
10 m hosszú, 1 db 12,5 m hosszú és 1 db 15,5 m hosszú –, így a beavatkozás a víztest folyamirák-populációjára 
nézve ugyan lokálisan egyértelműen kedvezőtlen hatású változást okoz, de figyelembe véve a kedvezőtlen 
irányú élőhelyváltozással érintett szakaszok kis hosszúságát, jelentős negatív hatást összességében a 
beavatkozás várhatóan nem gyakorol a Kövicses-patak teljes folyami rák populációjára nézve. 
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1.2. A HATÁSOK MEGYEI ÉRINTETTSÉGE 

Véleményező levelének 9. oldal lapközepén az „6. Érintett nyilvánosság tájékoztatása” című pontban az alábbi 
megállapítást teszi: „A tárgyi ügyben ez azért is aggályos, mivel bár a tervezett beruházás főként Nógrád 
megyei lakosokra és településekre gyakorol hatást, az eljáró hatóság mégis Heves megyében lett kijelölve.” 

A környezeti hatástanulmány készítő a fenti megállapítás árnyalásához az alábbi részletező információkkal tud 
szolgálni:  

• Nem vitatjuk, hogy a lakosságot tekintve a Heves megyei Mátraszentimre mellett a Nógrád megyei 
települések (Pásztó, Tar) lakosai környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontból szintén 
hatásviselői a tervezett beruházásnak. Ugyanakkor emellett fontos látni szempontként azt is, hogy ők 
egyben árvízvédelmi szempontból a beruházás üzemelésének fő kedvezményezettjei is. 

• A kivitelezés munkafázisait tekintve a "Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése 
érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok elvégzése” tárgyú projekt beruházás elemei közül 
a Csörgő-völgyi záportározó fizikális létesítése (építése), valamint a Csörgő-patak 0+000 – 0+217 
szelvénye közötti mederrendezés szinte teljes egészében Heves megye területét, kis részben Nógrád 
megye területét érintik; a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye közötti mederrendezés, valamint 
a tervezett anyagnyerő helyek létesítése Nógrád megye területét érintik. 

• Az üzemelés során a beruházás elemek közül a Csörgő-völgyi záportározó üzememelése (az elöntés 
által érintett terület) csak Heves megye területét érinti; a Csörgő-patak 0+000 – 0+217 szelvénye 
közötti mederrendezés szinte teljes egészében Heves megye területét, kis részben Nógrád megye 
területét érinti; a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye közötti mederrendezés, valamint a 
tervezett anyagnyerő helyek üzemelése csak Nógrád megye területét érintik. 

• Környezetvédelmi (zaj, levegő, hulladék) és természetvédelmi (élővilágvédelmi) szempontból a 
beruházással kapcsolatos hatások egyik jelentős hányada (a záportározó létesítés nagyobb része, és a 
Csörgő-patak mederrendezése) Heves megye területét érintik inkább, a hatások másik jelentős 
hányada (anyagnyerő helyek, patak-mederrendezések, és a záportározó létesítés kisebb része) Nógrád 
megye területét érintik inkább. 

• Legjelentősebb hatásviselőnek azonban a teljes beruházás tekintetében a tájat és a természeti értékeket 
tartjuk. Ennek oka, hogy míg környezetvédelmi (zaj, levegő, hulladék) szempontból a beruházás 
hatásai jellemzően átmenetiek és elviselhetők, addig a táj és az élővilág szempontjából a hatások 
jellemzően maradandók, zavarók, károsítók, adott esetben jelentősen negatívak. Ezen belül tovább 
haladva megállapíthatjuk, hogy a tájat és az élővilágot érintő - természetvédelmi korlátozó 
intézkedésekkel érdemben java részben nem mérsékelhető - negatív hatások túlnyomó többsége a 
Csörgő-völgyi záportározó létesítése (építése) során keletkeznek, melyek döntő részben Heves megye 
területét érintik. 

• Mivel a teljes beruházást nézve a fő környezetvédelmi és természetvédelmi hatások az építési 
fázisban, azon belül a Csörgő-völgyi záportározó létesítése (építése) során keletkeznek, továbbá 
a fő hatásviselő a táj és az élővilág, valamint a hatások közül a természetvédelmi (tájat és 
élővilágot érintő) hatások a jellemzően érdemben nem mérsékelhető, maradandó, zavaró, 
károsító, adott esetben jelentősen negatív hatások, ezért a környezetvédelmi és természetvédelmi 
engedélyezést a kérelmező az ezekkel a hatásokkal leginkább érintett, Heves megyében 
illetékességgel rendelkező hatóságnál kezdeményezte. 

• Mindemellett természetesen egyetértünk azzal, hogy a helyi lakosság számára a két érintett megyében 
egyformán biztosítani szükséges a tervek megismerhetőségét és véleményeik meghallgatását, mely a 
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet ide vonatkozó előírásai alapján biztosított. 
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1. ábra. A megyék érintettsége a Csörgő-völgyi záportározó esetében 

Sárga kijelölés: Heves megye (Mátraszentimre település). Nem kijelölt terület: Nógrád megye (Pásztó település).  
Piros határvonal: a tervezett Csörgő-völgyi záportározó gátja és a hozzá kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása, 
azaz a létesítés (építés) által érintett területek. Kék határvonal: a Csörgő-völgyi záportározó tervezett elöntési területe, 

azaz az üzemelési terület. Világos kék vonal: a Kövicses- és a Csörgő-patak nyomvonala.  
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2. ábra. A megyék érintettsége a teljes beruházási területen 

Sárga kijelölés: Heves megye (Mátraszentimre település). Nem kijelölt terület: Nógrád megye (Pásztó és Tar település).  
Piros határvonal: a tervezett Csörgő-völgyi záportározó gátja és a hozzá kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása, 
azaz a létesítés (építés) által érintett területek. Kék határvonal: a Csörgő-völgyi záportározó tervezett elöntési területe, 

azaz az üzemelési terület. Narancssárga vonalak és pontok: tervezett beavatkozások a Kövicses-patakon. Szürke 
határvonalak: tervezett anyagnyerő helyek. Világos kék vonal: a Kövicses- és a Csörgő-patak nyomvonala. 

2. A BNPI VÉLEMÉNYÉRE VÁLASZ 

Köszönjük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részéről beérkezett részletes szakmai véleményt. A tárgyi 
beruházás kapcsán a hatóság által kiírt hiánypótlási felhívással átfedésben lévő észrevételeken felül a BNPI 
véleményében tett megállapítások közül két esetben tartjuk fontosnak kiegészítő információt szolgáltatni a 
véleményező, valamint az eljáró hatóság számára. 

2.1. KÖZVETETT HATÁSOK (MIKROKLÍMA, VÍZÁRAMLÁS STB.) 

Véleményező levelének 5. oldal lapközepén részletesen ír a tervezett gát és kapcsolódó létesítményeinek 
közvetett hatásairól (mikroklíma, vízáramlási viszonyok stb. megváltozása). A kifejtés végén azt a 
megállapítást teszi, hogy „A környezeti hatásvizsgálat e kérdéskör vizsgálatát elmulasztotta.” 

A környezeti hatástanulmány készítő az adott kérdéskörrel két helyen foglalkozott a dokumentációban:  

6.3.2.1. Magasabbrendű növényzet; 6.3.2.1.2. A Csörgő-völgyi tározó (359. o.) 

„A tározó töltés az építés utáni üzemelési időszakban a Békás-tó, valamint más értékes, magas 
természetességű, adott esetben védett növényfajokat (és állatfajokat) tartalmazó élőhelyfoltok 
közvetlen tőszomszédságában fog elhelyezkedni. A kb. 30 méter magas, 200 méter átmérőjű, 220.000 
m3 tömeget képviselő földmű élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatását (pl. a mikroklíma, valamint a 
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felszíni és felszín alatti vízáramlás befolyásolása, vonulási-átmozgási akadályként való viselkedése) 
nehéz megbecsülni. Az üzemelésnek az épített területen kívüli területeken (a tározó töltés és a hozzá 
kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása által érintett területekkel szomszédos területeken) 
természetvédelmi-botanikai szempontból véleményünk szerint nem lesz jelentős negatív hatása. A 
tározó töltés és a hozzá kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása által érintett terület fátlanná 
válása a környező területek mikroklimatikus adottságainak változását biztosan eredményezheti ugyan, 
de ennek a tényezőnek inkább az érintett állatcsoportokra vonatkozóan lehet hatása.” 

6.3.2.6. Kétéltűek és hüllők; Csörgő-völgyi záportározó (362-363. o.) 

„A tározó töltés az építés utáni üzemelési időszakban a Békás-tó, valamint más értékes, magas 
természetességű, védett állatfajoknak (és növényfajoknak) otthont adó élőhelyfoltok közvetlen 
tőszomszédságában fog elhelyezkedni. A kb. 30 méter magas, 200 méter átmérőjű, 220.000 m3 tömeget 
képviselő földmű élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatását (pl. a mikroklíma, valamint a felszíni és 
felszín alatti vízáramlás befolyásolása, vonulási-átmozgási akadályként való viselkedése) nehéz 
megbecsülni. A tározó töltés és a hozzá kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása által érintett 
terület fátlanná válása és a földmű tömege a környező területek mikroklimatikus és vízellátottsági 
adottságainak változását eredményezheti, mely tényezőknek állatcsoportokra (így a szóban forgó 
kétéltű és hüllő fajokra vonatkozóan is) kis mértékben hatással lehet, mely hatás lehet negatív, vagy 
adott esetben részleges pozitív hatás is. Ennek pontos megbecslése azonban nem lehetséges a jelen 
volumenű munka keretében.” 

A környezeti hatástanulmány készítő véleménye az, hogy a tározó töltés és a hozzá kapcsolódó művi 
létesítmények helyfoglalása által érintett terület megváltozása (fátlanná válása), valamint a földmű és a 
kiegészítő beton műtárgyak mérete és tömege a környező területek mikroklimatikus és vízellátottsági 
adottságainak megváltozását biztosan eredményezheti. E hatótényezőknek a hatása a magasabbrendű 
növényzetre és egyes állatcsoportokra nézve negatív lehet (de adott esetben részlegesen lehet akár pozitív is). 
Azonban ezen hatások pontos irányának és mértékének előrejelzése olyan részletességű elemző és modellező 
munkát igényelne, mely messze meghaladja a környezeti hatástanulmány vállalható kereteit, valamint az 
eredmények olyan sok bizonytalanságot tartalmaznának, amelyek miatt kétséges lenne az eredmények 
döntéshozáshoz való felhasználhatósága. Ennek megfelelően foglalkoztunk a környezeti hatástanulmányban a 
témával, azaz elsősorban a lehetséges hatótényezőket és hatásirányokat vázoltuk fel. 

2.2. A NYUGAT-MÁTRA NATURA 2000 TERÜLET ÉRINTETTSÉGE 

Véleményező levelének 7. oldal alsó lapharmadában ír a HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület esetében a Hasznosi 1. és Hasznosi 2. anyagnyerő helyek közelségéről, valamint a 
Kövicses-patak kb. 100 méteres szakaszának közvetlen határos elhelyezkedéséről. A kifejtés végén azt a 
megállapítást teszi, hogy „A Natura 2000 hatásbecslés erre a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre 
nem terjed ki.”  

A Natura 2000 hatásbecslés készítő az adott kérdéskörrel foglalkozott a dokumentációban: 

2.2. A PROJEKT NATURA 2000 ÉRINTETTSÉGE (13-14. o.) 

„Ugyanakkor bár a Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti és feletti kis szakaszán érinti a HUBN20051 
Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, de mivel konkrét beruházás nem fog 
ezeken a patak-szakaszokon történni, ezért erre a Natura 2000 területre hatásbecslés nem készül jelen 
dokumentáció keretében.” 

A fenti magyarázó szöveghez az alábbi két szemléltető ábrát mellékeltük. 
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3. ábra. A projekt területe (sárga és piros határvonalak), valamint a Natura 2000 hálózat részét képező HUBN20049 

Mátrabérc – Fallóskúti-rétek, valamint a Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (áttetsző 
sárga területek) elhelyezkedése [átnézeti kép] 
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4. ábra. A projekt területe (sárga és piros határvonalak), valamint a Natura 2000 hálózat részét képező HUBN20049 

Mátrabérc – Fallóskúti-rétek, valamint a Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (áttetsző 
sárga területek) elhelyezkedése [a tározóterek részletesebb nézete] 

A Natura 2000 hatásbecslés készítő véleménye az, hogy:  

• A Hasznosi 1. és Hasznosi 2. anyagnyerő helyek közelsége nincs hatással a HUBN20051 Nyugat-
Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre. A környezeti hatástanulmány 5. és 6. 
fejezetében szereplő bemutatás és értékelés alapján látható, hogy a Natura 2000 területen kívül eső, a 
közút túloldalán létesítendő anyagnyerő helyek önmagukban - természetvédelmi szempontból - 
kiemelhető természeti értéket nem hordoznak, valamint az anyagnyerés hatásai nem fognak a kijelölt 
területek határain olyan mértékben túl terjedni, amely hatással lehetne a Natura 2000 területre. 
Mindemellett a Hasznosi 2. anyagnyerő hely esetében – a Kövicses-patakhoz kapcsolódó Égerligetek 
(J5) élőhely védelme érdekében - természetvédelmi területi korlátozó intézkedést javasoltunk 
(hatásbecslés 8. fejezet).  

• A Kövicses-patak ugyan a Hasznosi-tározó feletti közúti hídtól keletre valóban kb. 100 méteres 
szakaszon közvetlenül határosan fut a HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtel, azonban konkrét beavatkozás nincs tervben ezen a patak-szakaszon. Az 
érintett szakaszhoz legközelebb eső tervezett beavatkozások (görgeteges hordalékkúpok eltávolítása 
[az alább mellékelt ábrákon piros foltokként jelölve]) a közút túloldalán találhatók, a 
természetmegőrzési területtől légvonalban mintegy 50 és 90 méterre, amely tényezők miatt ezek a 
tervezett beavatkozások nincsenek értékelhető hatással a HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területre. 

Mindezek alapján a HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre 
vonatkozóan a Natura 2000 hatásbecslés elkészítését nem tartjuk indokoltnak. 

A fentiek szemléltetésére az alábbi két, a korábbiaktól részletesebb ábrát mellékeljük. 
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5. ábra. A projekt beavatkozási területei (sárga határvonalak: anyagnyerő helyek; kis piros foltok: görgeteges 

hordalékkúpok eltávolítása; narancssárga vonalak: tervezett beavatkozások a Kövicses-patakon), valamint a Natura 
2000 hálózat részét képező HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (áttetsző sárga 

terület) elhelyezkedése 1. 
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6. ábra. A projekt beavatkozási területei (sárga határvonalak: anyagnyerő helyek; kis piros foltok: görgeteges 
hordalékkúpok eltávolítása), valamint a Natura 2000 hálózat részét képező HUBN20051 Nyugat-Mátra kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület (áttetsző sárga terület) elhelyezkedése 2. 


