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1. MŰSZAKI BEMUTATÁS 

1.1. A PROJEKT TÁRGYA 

Jelen munka tárgya és célja a "Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében 
szükséges előkészítési, tervezési feladatok elvégzése” című projekt keretében  

• a Csörgő-völgyi árapasztó záportározó megépítésének; 
• a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye és a Csörgő-patak 0+000 - 0+217 szelvénye közötti 

műszaki beavatkozások elvégzésének; 
• továbbá a Hasznosi-tározó területén, valamint Tar 034/3-6 és Pásztó 069/10-11 helyrajzi számokon 

anyagnyerő helyek kialakításának 

tervezése és engedélyeztetése. 

A Csörgő-völgyi tervezett záportározó – a mintegy 30 m gátmagasságával - elkészültét követően az ország 
legmagasabb völgyzárógátas tározója lesz (a gát kb. 220.000 m3 anyagból fog felépülni, a töltése és a hozzá 
kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása kb. 320x240 méter lesz). 

A patakokat érintő beruházás a Zagyva torkolattól a Kövicses-patak 13 kilométerét, valamint a Kövicses-
patakba való torkolattól a Csörgő-patak 217 méterét érinti a tervezett Csörgő-völgyi záportározóig számítva. 

A projekt részét képezi továbbá 5 anyagnyerő hely létesítése a beruházások kiszolgálására. 

 

 
1. ábra. Az érintett térség átnézeti képe  

(piros és sárga vonalak: a patakokat és a tározót érintő beruházások helyszínei; fekete körvonal: a tervezett 
anyagnyerők helyszínei; kék vonal: Kövicses- és Csörgő-patakok; kék határvonal: tározó elöntési terület) 
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1.2. ELŐZMÉNYEK 

2005 tavaszán a Kövicses-patakon egy nagyon heves esőzés után katasztrofális árvíz vonult le, súlyos károkat 
okozva a teljes Hasznosi-tározó feletti szakaszon. Az árhullám döntő része a Csörgő-völgyi patakon keresztül 
érkezett. Mátrakeresztesen 25 lakóépület erősen megrongálódott, a lakókat ideiglenesen ki kellett telepíteni. 
Az anyagi kár meghaladta a fél milliárd forintot. Az árvizet a Hasznosi-tározó műtárgya tovább tudta vezetni, 
és a gát alatti szakaszon már jelentős károk nem keletkeztek. A vízszint a tározóban 1,44 m-el meghaladta az 
üzemvízszintet és 44 cm-el a mértékadó árvízszintet. A tározó műtárgyának a vízlevezető kapacitása a 
határértéken volt. A tározóba érkező vízhozam 130 m3/s volt, többszörösen meghaladva a tározóra 
meghatározott 37 m3/s-os mértékadó árvízhozamot. 

A Kövicses-patakon 2010. május 15-16. között ismét rendkívüli árhullám vonult le, amelyet hosszantartó, 
mintegy 10 napos csapadék előzött meg. A rendkívüli hidrometeorológiai körülmények a gát mentett oldali 
rézsűjén felszín közeli mozgásokat indítottak el.  

2010. június 1-én újabb nagy intenzitású csapadéktevékenység hatására a két korábbi csúszás között egy 
harmadik is jelentkezett, szintén felszíni mozgásként. A Meteorológiai Szolgálat a folyamatos esőzés mellett 
további jelentős mennyiségű csapadékot jelzett előre a térségben, amelynek következtében a félig leürített 
tározóban a vízszint rohamos emelkedésnek indult. A Meteorológiai Szolgálat az Észak-magyarországi 
térségre délután 14 h-kor éjfélig további 50 mm csapadék előfordulását sem zárta ki. Fentiek miatt a Nógrád 
Megyei Védelmi Bizottság elrendelte a veszélyeztetett területek kiürítését és intézkedett a lakosság 
elhelyezéséről, valamint vészhelyzetet hirdetett ki a térségre. 

Ezt követően, köszönhetően az eső elállásának (21 h körül), a tározóban a vízszint 16,24 m-el, azaz 24 cm-el 
a bukókorona szintje fölött tetőzött és a további jelentős csapadéktevékenység hatására egészen 2010. június 
5-ig a bukókorona szintje körül ingadozott maximális kapacitású ürítés mellett. Ez azt jelenti, hogy a tározó 5 
napon keresztül volt kitéve egyrészt annak a veszélynek, hogy egy, a 2005. évihez hasonló, vagy akár annál 
kisebb felhőszakadás beálltakor a beavatkozás lehetősége nélküli kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és szélső 
esetben akár katasztrófa is bekövetkezhet.  

Ez az árhullám sorrendben a harmadik olyan árhullám volt, amelynek csúcsvízhozama meghaladta a tározóra 
mértékadó 37 m3/s árvízhozamot. Ekkor a Kövicses-patak Csörgő-völgyi ágán az árhullám 90 m3/s-mal 
tetőzött. 

A veszélyhelyzetet követően a tározó állapotának a minimális biztonsági követelményeket kielégítő 
helyreállítása a mentett oldali támasztótest megerősítésével és a többfeladatú műtárgy közbenső zsilipes 
nyílásának kiépítésével megtörtént. 

Az előzmények halaszthatatlanná tették az árvízvédelmi biztonság komplex szemléletű felülvizsgálatát a 
Hasznosi-tározóval kapcsolatban azzal a céllal, hogy a körültekintő tervezés, és a szakszerű beavatkozások 
révén, a Hasznosi-tározó a jövőben ne az árvízi veszélyhelyzet kihirdetésétől váljék ismertté, hanem a térség 
biztonságos és esztétikus vízbázisaként gondoljon rá a közvélemény. 

Megoldásként a Hasznosi-tározó felett három jelentősebb árvíztározási lehetőség kínálkozik. Egy közvetlenül 
a Hasznosi-tározó felett a Kövicses-patakon, kettő pedig Mátrakeresztes felett a Csörgő-patakon. 

2011 októberében VIZITERV Consult Kft. "Az árvízvédelmi biztonság komplex szemléletű felülvizsgálata a 
Hasznosi–tározóval kapcsolatban" címmel koncepció tervet készített ÉRV Zrt. megbízásából, amelyben a 
Hasznosi-tározó és a térség árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében többek között az alábbi 
legfontosabb feladatokat fogalmazta meg: 

- Vészárapasztó kiépítése a Hasznosi-tározó mentett oldali rézsűjén. (2012-08 hóban elkészült a 
műtárgy vízjogi engedélyezési terve; VIZITERV Consult Kft.); 

- Csörgő-völgyi árvíz tározó megépítése; 

- Mederrendezés Hasznos és Pásztó város belterületi szakaszain. 

2020-21-ben a "Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében tervezési feladatok 
végzése" című munka tárgyában a tervezési feladatokat a VIZITERV ENVIRON Kft. – mint generáltervező – 
végzi, az OVF és a VIZITERV ENVIRON Kft. közötti, un. „in-house” szerződés keretében. 
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1.3. ALTERNATÍVÁK VIZSGÁLATA 

Az optimális tározási helyszín kiválasztása érdekében a tározási helyekre előzetes műszaki és gazdasági 
összehasonlító vizsgálatot végzett a Viziterv Consult Kft. 2011 októberében. Az alternatív lehetőségeket 
megvizsgálták a Hasznosi-tározó, illetve Pásztó város árvízmentesítésére nézve is.  

Megoldásként a Hasznosi-tározó felett három jelentősebb árvíztározási lehetőség kínálkozik. Egy közvetlenül 
a Hasznosi-tározó felett a Kövicses-patakon, kettő pedig Mátrakeresztes felett a Csörgő-patakon. 

• A Hasznosi-tározó felett közvetlenül létesítendő tározó nagy földmunka igénye és a Galyatetőre vezető 
út kiváltási igénye miatt csak igen nagy költséggel valósítható meg. E mellett ez a tározó nem nyújt 
védelmet Mátrakeresztes, valamint a Keresztes-Hasznos út számára. 

• A Csörgő-völgyben létesíthető tározók kisebb, közel azonos költséggel valósíthatók meg, de 
tekintettel arra, hogy a csörgő-völgyi felső tározó fokozottan védett természetvédelmi terület központi 
részén helyezkedik el, megközelítése is jelentős környezeti károkozással járna, ezért a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság létesítését nemkívánatosnak nevezte. 

• A csörgő-völgyi alsó tározó, mely a Csörgő-völgyben közvetlenül Mátrakeresztes község felett 
helyezkedik el, geológiai, geotechnikai, topográfiai szempontból kedvező adottságú, gazdaságosan 
megvalósítható és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által a kiemelt közérdekre tekintettel annak 
ellenére támogatható, hogy jórészt fokozottan védett területet érint. (Mindemellett az Igazgatóság 
kifejezte azt is, hogy természetvédelmi szempontból a Hasznosi ivóvíztározó felett közvetlenül 
megvalósítható változat lenne támogatható. További javaslatuk szerint a veszélyeztetett belterületi 
mederszakasz szelvénybővítésének, mélyítésének alternatíváját is érdemes lenne megvizsgálni.)  

 
2. ábra. Vizsgált tározási alternatívák 

Amennyiben nem épül meg egyik tározó sem, az egyrészt azt jelenti, hogy a 2005-évi rendkívüli árhullám a 
Hasznosi-tározó beépített árapasztója mellett is az eredeti mértékadó árvízszint 65 cm-es túlduzzasztását 
okozza, azaz az eredeti gátkoronáig számított 1,30 m biztonság 65 cm-re lecsökken. Másrészt a tározóból 
távozó vízhozam 90 m3/s az eredetileg számolt 37 m3/s helyett, ami jelentős többletterhelést jelent a Kövicses-
patak Hasznosi-tározó alatti szakaszára nézve különösen Pásztó város belterületi szakaszaira. A BME 
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke végezte annak az árvízi fenyegetettségnek a vizsgálatát, melyet a 
Hasznosi víztározó gátszakadása jelentene. A modellvizsgálatok azt mutatták, hogy ha a Hasznosi- tározó gátja 
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átszakadna, az árvíz maximális mélysége, sebessége, hidrodinamikai erőhatása a mélyvonulatban Hasznoson 
és Pásztón életveszélyes viszonyokat eredményezne. 

Fentiek alapján a Csörgő-völgyi alsó tározó lett javasolt műszaki és gazdasági szempontból. A Csörgő-völgyi 
tározó létesítése elhárítja az esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetet, megvédi Hasznost és Pásztót egy 
katasztrófa bekövetkeztétől. A tározó azon kívül, hogy védi Hasznost és Pásztót, csökkenti a Hasznosi-tározó 
árvízi és hordalék terhelését, növeli a térség árvízvédelmi biztonságát, védi Mátrakeresztes községet és a 
Pásztó-Galyatető utat, valamint csökkenti a Kövicses-patak mederelfajulását a Csörgő-patak torkolata és a 
Hasznosi-tározó között. A tározó létesítése csökkenti továbbá a Hasznosi-tározó vészárapasztójának árvízi 
terhelését, ezáltal a Hasznosi-tározó alatti Kövicses-patak medrének a terhelését Hasznos község és Pásztó 
város belterületein. A tározó létesítése lehetőséget teremt a Hasznosi-tározó jelenleg csökkentett 
üzemvízszintjének felülvizsgálatára, de mindenképpen jelentősen (mintegy további 30 évvel) megnöveli annak 
élettartamát a felhordalékolódás ütemének csökkentése által. Az építéshez szükséges földmunkamennyiség 
egy része a Hasznosi-tározó tározóteréből kotrással és korábbi anyagnyerőhely bővítéssel nyerhető, ezáltal 
növeli a vízbázis élettartamát. További anyagnyerési lehetőség kínálkozik közvetlenül a Hasznosi-tározó felett, 
a Kövicses-patak jobb partján az út É-i oldala mentén, mintegy 700 m hosszban és 100 m szélességben. 

Ugyanakkor, ahogy a 2020-ban elkészült Környezeti hatástanulmányból, valamint a külön dokumentumként 
elkészített Natura 2000 hatásbecslésből és a részletes Tájvédelmi tanulmányból kiderül, a Csörgő-völgyi alsó 
tározónak több élőlénycsoportra és a táji értékekre is jelentős negatív hatása várható az építés és az üzemelés 
által egyformán. Ezért természetvédelmi, tájképvédelmi és turisztikai szempontból kívánatos lenne a három 
alternatív helyszín és más kiegészítő megoldásoknak az eddigiektől sokkal részletesebb és komplexebb 
megvizsgálására, valamint egymással való összevetésére, amelyre jelen megbízás keretében nem kerülhetett 
sor. A Csörgő-völgyi alsó tározó várható és valószínűsíthető jelentős negatív hatásai miatt egy olyan 
nagyléptékű átfogó vizsgálatra lenne szükség, amely nem a műszaki és költség szempontokat helyezné 
elsősorban és mindenekelőtt előtérbe, hanem feltárná a környezetvédelmi, természetvédelmi, turisztikai, 
erdőgazdálkodási, útügyi, társadalmi, gazdasági, műszaki körülményeket és szempontokat, valamint a 
megoldási lehetőségeket az eredmények ismeretében komplexen kezelné. 

A Csörgő- és a Kövicses-patak rendezése tekintetében a megépítendő műtárgyak/földművek vonatkozásában 
szintén több helyszín és módszer alternatívát is megvizsgált a tervező. 

1.4. A TERVEZETT CSÖRGŐ-VÖLGYI TÁROZÓ 

A Csörgő-völgyi tervezett záportározó – a mintegy 30 m gátmagasságával - elkészültét követően az ország 
legmagasabb völgyzárógátas tározója lesz. A gát kb. 220.000 m3 anyagból fog felépülni, a töltése és a hozzá 
kapcsolódó művi létesítmények helyfoglalása kb. 320x240 méter lesz. 

 
Vízgyűjtőterülete 15,6 km2 
Összegyülekezési idő 1,5 óra 
p = 0,006%-os valószínűségű rendkívüli árhullám-csúcs  90 m3/s 
Mértékadó Q 0,5%-os valószínűségű árhullám csúcs 50 m3/s 
p = 0,006%-os valószínűségű csillapított árhullám-csúcs  35 m3/s 
Mértékadó Q0,5%-os csillapított árhullám-csúcs  12 m3/s 
Biztonság a gát koronaszintje és a mértékadó árvízszint között 1,00 m 
A gát legnagyobb magassága 31,0 m 
A gát koronaszintje 439,65 mBf 
A gát koronaszélessége 5,0 m 
Vízoldali rézsűhajlás 1:3 
Mentett oldali rézsűhajlás 1:2,5 
A gát hossza 190 m 
A központi műtárgy típusa: Vízleeresztő műtárgy: bukóaknás  csőalagutas árapasztó 
Hossza: 230,0 m 
Csőalagút nyílásmérete: 2,0Í3,0 m 
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Csőalagút folyásfenék szintje: 412,5-402,00 mBf 
Bukóél hossza: 25,00 m 
Bukóél küszöbszintje: 438,0 mBf 
Tározóban kialakuló vízszint (200 éves gyakoriságú árvíz esetén) 438,00 mBf 
Tározótérfogat (200 éves gyakoriságú árvíz esetén) 730,0 em3 
Tározóban kialakuló vízszint rendkívüli árvíz esetén 438,65 mBf 
Tározótérfogat rendkívüli árhullám esetén 780,0 em3 
Tározótérfogat koronaszinten 864,0 em3 
Elöntési felület (200 éves gyakoriságú árvíz esetén) 6,5 ha 
Elöntési felület mértékadó (rendkívüli) árvízszinten 6,7 ha 
Mértékadó (rendkívüli) árhullám tartózkodási ideje a tározóban 26 óra 

1. táblázat A tervezett Csörgő-völgyi tározó műszaki paraméterei 

 
3. ábra. A tervezett völgyzárógát és a leeresztő műtárgyak helyszínrajza 

 
4. ábra. A tervezett völgyzárógát mintakeresztszelvénye 

5,00

1:3 1:2,5

440,00

Völgyzárógát mintakeresztszelvénye
M=1:200

1:11:1

1:
21:2

1:1

1:1

Vízzáró agyagmag
(kövér agyag wL<70%)

Mentett oldali támasztótest
(kőtörmelékes iszap)

Vízoldali támasztótest
(közepes és kövér agyag, wL<60%)

3,00

Drén gyűjtőcső
(Ø200-as)

Szivárgó kavicspaplan:
- osztályozott, 16/32-es kavicsból,

- 1,0 m vtg.-ban,
- alul-felül geotextília terítés

Szivárgó prizma

Füvesített humuszterítés
~15 cm vtg.-ban

Humuszleszedés (~30 cm vtg.-ban)

4,
0-

6,
0

Korona stabilizáció
(3,00 m szélességben)

3,00

vá
lt.

 (m
ax

. 2
7,

5)

T á r o z ó M e n t e t t  o l d a l

Mértékadó árvízszint: 438,85

85

1,
15

Üzemi árvízszint: 438,00

2,
00

vá
lt.

 (m
ax

. 3
2,

0)

kavics
zúzott kő
geotextília terítés
homokos-kavics
geotextília terítés

R1

R1 Rétegrend:

20,00

A völgyzárógát mintakeresztszelvénye
M=1:200



BioAqua Pro Kft.  

9 

Tervezett munkafázisok 
A tervezett Csörgő-völgyi tározó építkezése a megközelítő építési utak kiépítésével kezdődik. A meglévő 
aszfalt utat, amely a Napfény utcánál végződik meg kell hosszabbítani az elágazásig mintegy 30 m hosszban. 
Stabilizált földutat kell kiépíteni a műtárgy alsó főjéig mintegy 100 m hosszban. Stabilizált utat kell kiépíteni 
mintegy 130 m hosszban a mentett oldali gátlábig, amely majd rámpával folytatódik a gátkoronáig, mintegy 
120 m hosszban. A völgyben a toronyig a műtárgy építése érdekében 150 m hosszú stabilizált út építendő a 
jobb parti völgyoldalban.  

A gáttest alatt és az árapasztó torony helyén el kell végezni a növényzetirtási munkákat. Ezt követően 
megkezdhető a földgát alapozása, beleértve a Csörgő-patak medrének kitisztítását. Ezek a sziklafal további 
részletes vizsgálatával és kisebb beavatkozásokkal, illetve a kritikus rézsűk felszíni rendezésével és 
erózióvédelmével megoldhatók. A sziklarézsű esetén javasolt a kivitelezés előtt az ún. kopogózás elvégzése 
és az instabil blokkok eltávolítása, valamint a rézsű acélhálóval való borítása. A hálót kőzetcsavarokkal kell 
rögzíteni. A gáttest alatti mederszakaszból kikerülő mederben található kőanyag felhasználható a Böske-forrást 
védő kő támasztótesthez, és a mentett oldali kő támasztótest kiépítéséhez. 

A műtárgyépítési munkálatokat a Csörgő-patak bal part irányába történő áthelyezésével és a műtárgy minimum 
6 m széles lavírsíkjának kiépítésével kell kezdeni. Ezt követően megkezdhető a vas-beton vízleeresztő műtárgy 
csőalagútjának építése, beleértve a műtárgy felső főjét a rávezető alagúttal, a vízbeeresztő nyílásokkal. A 
gáttengelyben a csőalagút alatt és mellett 3 m mélységig szivárgás gátló betonfalat kell kiépíteni víz alatti 
betonozással. Egyidejűleg ki kell építeni a rávezető földmedret. Párhuzamosan építhető a vasbeton árapasztó 
torony is, azzal a feltétellel, hogy a cső-alagút bejárati szelvényét mindaddig szabadon kell hagyni, ameddig a 
gát teljes magasságában el nem készült. Az alsó fő is megépíthető az első ütemben.  

Amikor a csőalagút elkészült, rá kell vezetni a Csörgő-patakot, ami után megkezdhető a megkerülő árok 
betemetése és a földgátnak a műtárgy baloldali részén történő építése, melynek megközelítése a patak jobb 
parti megközelítő útján lehetséges, megkerülve a torony műtárgyat, átkelve a rávezető alagúton. A gát 
elkészültét követően befejezhető a műtárgyépítés a bejárati szűkítő elem kiépítésével. A felső fő előtt a 
mederben a műtárgy bemenetét védő cölöpsor megépíthető.  

Befejezésül a gátkoronán stabilizált földutat kell építeni és a gátat füvesíteni kell. Ki kell építeni az észlelő 
berendezéseket, azaz el kell helyezni a süllyedés mérő aknákat. A jobb parton biztosítani kell az összeköttetést 
a völgyi turistaúttal. 

1.5. A KÖVICSES- ÉS A CSÖRGŐ-PATAK MEDER RENDEZÉSE 

Tervezett beavatkozás típusok 
• Bozót és cserjeírtás a mederben és a 3-3 m széles kezelői sávban, szükség szerint a nagyobb fák bokrok 

meghagyásával, szegély vagy ligeterdőszerű kialakítással. 
• Meglévő burkolt felületek, támfalak tisztítása, állapotuk javítása. 
• Medertisztítás, hulladék és lehetőség szerint a hordalék kúpok, szigetek eltávolítása a mederből. 
• Belterület közeli kanyargós mederszakaszon a keletkezett partrongálódások helyreállítása szárazon 

rakott kőművel a további elfajulások megakadályozása érdekében. (Erre a mederszakaszra vízjogi 
engedéllyel rendelkező beavatkozási/helyreállítási terv készült, amely azonban a felmérés szerint nem 
valósult meg).  

• Torkolattól a gyöngyösi útig földdepónia építéssel/tereprendezéssel vagy támfal építéssel biztosítható 
a nagyvizek levezetése. 

A tervezett vízimunka adatai 
Vízimunka megnevezése: Kövicses-patak rendezése 0+000-13+292 km szelvények között 

Vízimunka helye:  Nódrád megye, Pásztó, Mátrakeresztes: Zagyva, becsatlakozási szint: 103,90 
mBf. 

Tervezési szakasz hossza: Kövicses-patak 13292 fm + Csörgő-patak 500 fm  

Meder rézsűhajlás:  meglévő 1:1,5 illetve 1:2 
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Depónia rézsűhajlás:  1:2 mindkét oldali 

Depónia koronaszélesség: 3,0 m 

Tervezett depóniaépítés:  ~42 000 m3 

Tervezett támfalépítés:  ~4000 fm 

Meglévő rézsűvédelem kiegészítése és bekötése kőrakattal 10+063 – 10+094, 10+237-10+275, 10+600- 
10+650, 11+160- 11+205, 11+492-11+502, 
11+552 – 11+567. 

 
5. ábra. A Kövicses-patak Hasznosi-tározó feletti beavatkozásainak műszaki rajza 

Tervezett munkafázisok 
A beavatkozással érintett mederszakasz hossza megközelítőleg ~13,5 km. A kivitelezés során az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 

Az építés része a területelőkészítés (fák és cserjék letermelés), humusz letermelés és újrahasznosításig az MSZ 
21476 sz. szabvány szerint deponálás, depóniaépítésre alkalmas anyag beszállítása, depóniafejlesztés 
(rendezés és új depónia), rossz anyagösszetételű szakaszok átépítése, burkolatépítés, burkolathelyreállítás, 
rézsű- és mederstabilizáció, új műtárgyak építése (támfalak), meglévők felújítása, a befejező művelet a 
felületek finom-rendezése. 

1.6. A TERVEZETT ANYAGNYERŐ HELYEK 

Tervezett munkafázisok 
Anyagnyerő-hely művelés lépései az anyagnyerő-hely kitűzése, a humuszletermelés és visszaterítésig az 
anyagnyerő-hely szélén történő deponálása, a töltésépítésre alkalmas kötött anyag kitermelése, teherautóra 
rakodása, elszállítása, továbbá az anyagnyerő-hely megszüntetése, bezárása, talajvédelmi terv szerint a terület 
helyreállítása, a letermelt humusz visszaterítése, tereprendezés. 
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6. ábra. A tervezett anyagnyerők elhelyezkedése 

A tervezett anyagnyerő helyek felsorolása és jellege 
• Hasznosi 1. = A Hasznosi-tározó (Pásztó 010/3 hrsz.) félszigetén kijelölt területet. 
• Hasznosi 2. = A Hasznosi-tározó (Pásztó 010/3 hrsz.) keleti részén fás terület a Kövicses-patak 

torkolatanál. 
• Hasznosi 3. = A Hasznosi-tározó (Pásztó 010/3 hrsz.) keleti végénél kijelölt iszapdepónia terület. 
• Tar 034/3, 034/4, 034/5 és 034/6 helyrajzi számok = Szántóföldek. 
• Pásztó 069/10, 069/11 helyrajzi számok = Jellegtelen gyepterület. 

 

2. TERMÉSZETVÉDELEM 

2.1. TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉG 

A tervezett Csörgő-völgyi záportározó töltése és elárasztási területe teljes egészében vagy döntő részben: 

• a Mátrai Tájvédelmi Körzet területére, azon belül is nagyrészt fokozottan védett részre esik; 
• a Natura 2000 élőhelyhálózatba tartozó HUBN20049 Mátrabérc – Fallóskúti-rétek kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területre, valamint a HUBN10006 Mátra különleges madárvédelmi területre esik;   
• ex lege védett forrásokat érint (vagy közelít meg); 
• barlangi védőövezetbe esik;  
• érinti az 55 - Csörgő-völgy erdőrezervátumot; 
• a HU040 Mátra fontos madárélőhely (IBA) területre esik;  
• az Ökológiai Hálózat magterület besorolású részére esik. 
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A Csörgő-patakot érintő tervezett mederrendezési munkálatok a Mátrai Tájvédelmi Körzet területét érintik, 
valamint a HUBN20049 Mátrabérc – Fallóskúti-rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 
területre esnek. A Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti szakaszán kívül a patakokat érintő munkálatok szinte 
egésze a HUBN10006 Mátra különleges madárvédelmi Natura 2000 területre esik. A patakokat érintő 
beruházások ex lege védett forrásokat közelítenek meg, és nagy részük érinti a HU040 Mátra fontos 
madárélőhelyet (IBA területet). A Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti szakaszának nagy részén kívül a 
patakokat érintő teljes beavatkozás az Ökológiai Hálózat magterületén valósul meg. 

A tervezett anyagnyerő helyek közül a Hasznosi-tározó területén lévők a HUBN10006 Mátra különleges 
madárvédelmi Natura 2000 területre esnek, továbbá mindegyik tervezett anyagnyerő hely a HU040 Mátra 
fontos madárélőhely (IBA területet) területére esik. A Hasznosi-tározó területén lévők az Ökológiai Hálózat 
magterületén valósulnak majd meg, a pásztói anyagnyerő hely ökológia folyosó besorolású területre esik. 

2.2. NÖVÉNYZET 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-patak mentén tervezett záportározó területének jelentős részén a potenciális vegetációnak nagy 
mértékben megfeleltethető (ahhoz közelálló) magas (4-5) természetességű, természetvédelmi-botanikai 
szempontból kiemelkedően értékes élőhelymozaikot találtunk. A változatos geomorfológiai viszonyoknak 
megfelelően változatos mozaik jellemzően fajgazdag és magas természetességű élőhelyekből áll. E jellemzően 
magas természetességű, természetes és természetközeli, részben emberi hatásoktól mentes élőhelyek ilyen kis 
területen való együttes előfordulása kistáji léptékben is figyelemreméltónak tekinthető. Az említett élőhelyek 
jelenlegi állapotban és mintázatban való előfordulását jelentős részben (alapjaiban) az ott található földtani, 
felszínalaktani adottságok biztosítják. A tervezett záportározó két vegetációtáj kontrasztos találkozási pontján 
található (Déli-Mátra és Magas-Mátra, Hegytetők). A tervezett gát nemcsak a közvetlenül érintett élőhelyek 
megszűnését eredményezné, hanem az itt található sajátos felszínalaktani képződményeket is jelentős 
mértékben módosítaná. Mindezek mellett a tervezett záportározó (töltés és tározótér) területéről számos 
lokalizációban találtuk a következő védett növényfajokat: farkasboroszlán (Daphne mezereum), krajnai 
farkasbogyó (Scopolia carniolica), madárfészek-békakonty (Neottia nidus-avis), széleslevelű nőszőfű 
(Epipactis helleborine), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), szirti gyöngyvessző (Spiraea media), 
dunai berkenye (Sorbus danubialis), fekete madárbirs (Cotoneaster niger), szálkás pajzsika (Dryopteris 
carthusiana). A gát és a kapcsolódó létesítmények megépítése lokálisan megszüntető és károsító hatásként 
értelmezhető az itt lévő élőhelykomplex és a védett növényfajok egészét tekintve. Azonban az élőhelyek és 
védett növényfajok kistáji szinten vett előfordulásait és természetvédelmi helyzetüket figyelembe véve az 
építés hatása véleményünk szerint összességében elviselhető. 

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, 200x300 méter kiterjedésű, 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. Az üzemelésnek 
botanikai szempontból véleményünk szerint nem lesz jelentős negatív hatása. 

Az üzemelés során esetenként a töltés által visszatartott víztömeg a patakvölgy felvízi szakaszán rövidebb 
ideig tartó vízborítást eredményezhet olyan élőhelyek (területek) esetén is, amelyek eddig rövid ideig tartó 
árasztásnak (elöntésnek) sem voltak kitéve. Ennek következtében a jelenlegi élőhelystruktúra kis mértékben 
átalakulhat. A vízellátottsági viszonyok változása azonban a jelenlegi élőhelystruktúrában is meglévő 
természetes és természetközeli élőhelyek területi arányainak kis mértékű átrendeződését eredményezheti az 
üzemelés során, így a hatást semlegesnek-elviselhetőnek ítéljük. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Kövicses-patak 0+000 – 6+600 közötti szakaszán alacsony természetességű és jellegtelen élőhelyek 
jellemzők (jellemzően települési környezetben található patakszakasz). Itt kiemelhető természetvédelmi-
botanikai értéknek minősíthetők a hazai fafajok szórványosan előforduló középkorú-idős egyedei, melyek 
védelme érdekében természetvédelmi célú javaslatot fogalmaztunk meg. A 6+600 – 13+050 közötti szakaszon 
a Kövicses-patak medrének növényzete alapvetően természetközeli állapotú, itt leginkább a potenciális 



BioAqua Pro Kft.  

13 

vegetációnak megfeleltethető Égerligetek (J5) jellemzők. Egyes szakaszokon azonban ezek a közepes-jó 
természetességű égerligetek megszakadnak. A beruházás lokálisan megszüntető lesz 0,92 hektár patak mentén 
előforduló Égerligetek (J5) élőhelyre nézve. A negatív hatások csökkentése érdekében természetvédelmi célú 
korlátozó javaslatot fogalmaztunk meg, melynek betartásával az érintettség 0,84 hektárra csökken. A tervezett 
beavatkozások hatása az érintett élőhelyekre az érintett patak-szakaszokon összességében semleges vagy 
elviselhető a természetvédelmi javaslatok betartása mellett. 

A Kövicses-patakon talált védett növényfajok: szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), krajnai farkasbogyó 
(Scopolia carniolica), bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). A pontadatokkal rögzített védett 
növényfaj előfordulások jellemzően nem a tervezett beruházások által érintett szakaszokra esnek. 
Természetvédelmi-botanikai szempontból a Csörgő-patakon felmért 26-29. pontok között talált 
élőhelykomplexek (és az érintett patakszakasz) egységesen kiemelhető természeti értékeknek minősülnek. 

Anyagnyerő helyek 
A Hasznosi-tározó félszigetén (Hasznosi 1.), valamint a tározó keleti végénél lévő Hasznosi 3. 
anyagnyerőhelyen természetvédelmi-botanikai szempontból kiemelhető természeti értékkel nem találkoztunk. 
A keleti oldalt kijelölt másik területen (Hasznosi 2. anyagnyerő hely) természetvédelmi-botanikai szempontból 
kiemelhető természeti értékkel szintén nem találkoztunk, az itt kis területen potenciálisan érintett Égerligetek 
(J5) élőhely védelme érdekében természetvédelmi célú javaslatot fogalmaztunk meg.  

A Tar 034/3-6 hrsz. területeken kijelölt anyagnyerőhelyen természetvédelmi-botanikai szempontból 
kiemelhető természeti értékkel nem találkoztunk, két spontánul fejlődő vegetációs folt előfordulási helyére 
területi korlátozó javaslatot fogalmaztunk meg.  

A Pásztó 069/10-11 hrsz. területeken kijelölt anyagnyerőhelyen összességében természetvédelmi-botanikai 
szempontból kiemelhető élőhelyekkel nem találkoztunk, döntő részben közepes természetességű, jellegtelen 
gyepek és fiatal akácosok (fehér akác) találhatók rajta. Két ponton összesen 22 tő bársonyos kakukkszegfű 
(Lychnis coronaria) került elő, mely állomány az építés során elpusztul (lokális megszüntető hatás). A kistáji 
szinten figyelembe vett állománynagyságot és a faj természetvédelmi helyzetét figyelembe véve a hatás 
azonban összességében elviselhető. 

2.3. MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-patak tározó építéssel érintett szakaszán gazdag makrogerinctelen faunát mutattunk ki. A kimutatott 
faunában a víztestnek megfelelő karakterfajok vannak jelen a legnagyobb számban, ami mellett megjelennek 
a dombvidéki vízfolyások karakterfajai is. A mintavételi szelvény az ökológiai állapotbesorolást tekintve a 
QBAP értékelés és a HMMI minősítés szerint is „jó” minősítést kapott.  

Az építés során 360 méter hosszú szakaszon a természetes patakmeder teljes egésze felszámolásra kerül, a 
természetes vizes élőhelyek eltűnnek, mivel a patak vizét csőalagútba fogják átvezetni. Az építési munkálatok 
során azon fajok egyedei, melyek kis mobilitásúak, döntő részben elpusztulnak majd, a nagyobb helyváltoztató 
képességű vízi szervezetekre valamivel kisebb károsító hatással lesz a tervezett beavatkozás. Az érintett fajok 
jövőbeni visszatelepedése nem várható, mivel élőhelyeik megszűnnek, így populációik eltűnnek az érintett 
patak szakaszról. A Csörgő-patakban élő vízi makroszkópikus gerinctelen együttes faunaelemei között 
kimutattuk a védett kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) állományait, továbbá a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatásának köszönhetően a folyami rák (Astacus astacus) populációinak folyamatos és 
stabil jelenléte is bizonyított a teljes beruházási területről. Az érintett szakaszról kimutatott fajok döntő 
többsége a Csörgő-patak jellegzetes faunaelemének számít és jelentős populációik élnek a területen. Ebből 
következően a Csörgő-patak egészének vízi makroszkópikus gerinctelen állományaira nézve a zárógát és azzal 
összefüggésben lévő műtárgyak kialakítási munkálatai a patak egészére nézve jelentősen károsító, a 
ténylegesen érintett területen megszüntető hatással fognak bírni. 

A Csörgő-patakba torkolló Sólyombükki-patak medrén körülbelül 40–50 méteres szakaszon mederáthelyezési 
munkálatokat fognak végezni, hogy a vizét a műtárgyba vezessék. Itt szintén a makrogerinctelen taxonok 
eltűnésével számolhatunk, mivel élőhelyeiket megszüntetik. Ezen építés lokálisan megszüntető/terhelő hatású. 
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Az üzemelés során a patakmeder helyett 360 méter hosszan mesterséges zárt (csőalagút) mederfelszín alakul 
ki, melyben a természetes élőhelyek nem tudnak regenerálódni, így a zárt csőalagútban haladó vízfolyás a 
legtöbb makrogerinctelen élőlény számára kedvezőtlen élőhelyi adottságokat fog nyújtani. Az üzemelés 
hatását az építés előtti időszakhoz képest károsítónak ítéljük. 

Továbbá az üzemelés során nem zárható ki, hogy a tározó nagy intenzitású csapadéktevékenységekhez 
kapcsolódó rövid ideig tartó feltöltődése esetén a tározó tér megmaradt patakmedrének bizonyos részein 
érzékelhető mértékű feliszapolódás is történjen, mely lokálisan további kedvezőtlen hatásként értékelhető. A 
mederben megjelenő mederburkolatok (mint mesterséges felszínek megjelenése a természetközeli mederben) 
szintén kedvezőtlen hatásként lesznek jelen az üzemelés során. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Csörgő-patakon, valamint a Kövicses-patak Hasznosi-tározó feletti szakaszán gazdag makrogerinctelen 
faunát mutattunk ki, a víztestnek megfelelő karakterfajok vannak jelen a legnagyobb számban, összetételében 
megjelennek a dombvidéki vízfolyások karakterfajai is. Folyásirány szerint lejjebb érkezve, a Hasznosi-tározó 
mesterségesen kialakított víztere rendkívül szegényes makrogerinctelen faunával rendelkezik. A Hasznosi-
tározó alatti Kövicses-patak szakaszon a fentihez képest már jóval szegényesebb makrogerinctelen fauna 
kialakulását detektáltuk, mivel degradáltabb élőhelyek találhatók itt. 

A Kövicses-patak jobb és bal parti rézsűbiztosítás felújítása nem érint majd vizes élőhelyet (a beavatkozás a 
kisvízi medret nem érinti, csak a középvízi meder fölső részét), így a vízi fauna érintettségétől eltekinthetünk. 

A Kövicses-patak Hasznosi-tározó feletti szakaszán a görgeteg jellegű kavicshordalék eltávolítását 
előreláthatólag összesen kb. 800 m2-nyi területről tervezik. A kavicshordalék eltávolítása ezen a szakaszon 
számos, a védett folyami rák (Astacus astacus) által preferált élőhelyet elpusztítana, illetve a kivitelezés során 
a faj egyedei is sérülnének, pusztulnának. Hatásviselőnek tekinthetjük továbbá a szintén védett gyűrűs-folyami 
szitakötő (Onychogomphus forcipatus) és a kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) állományait is, továbbá a 
beavatkozás várhatóan negatív irányban változtatná az érintett szakasz ökológiai állapotát. A lokálisan 
károsító, a Kövicses-patak teljes hosszszelvényére nézve elviselhetőnek ítélt beavatkozás elhagyására 
fogalmaztunk meg természetvédelmi javaslatokat.  

Amennyiben a Kövicses-patak egyes szelvényeiben a mederfenék és a betonozott rézsűburkolat között 
keletkezett károkat helyben található kőanyaggal töltenék ki, azaz a rézsűbiztosításhoz a kőanyagot a 
patakmederből biztosítanák, szintén károsító hatással számolhatnánk, melynek elkerülésére természetvédelmi 
korlátozó javaslatot fogalmaztunk meg. 

A Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti szakaszán az iszap alkotta hordalékfelhalmozódásokon megtelepedett 
mocsári vegetáció eltávolítását tervezik, amely együtt járna az iszap elsodródásával is. Az üledék és az abban 
gyökerező növényzet számos makrogerinctelen fajnak biztosít élőhelyet. A tározó feletti szakaszoktól 
kedvezőtlenebb élőhelyi adottságok ellenére mindegyik mintavételi szelvényben mutattunk ki legalább egy 
védett szitakötőfajt (Calopteryx virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus 
forcipatus, Orthetrum brunneum). A Hasznosi-tározó fölötti Kövicses-patak szakasszal ellentétben, a 
növényzeti borítottság a Coenagrion ornatumnak, a finom szemcsefrakciójú üledék pedig a Gomphus 
vulgatissimus populációinak megtelepedését segítette elő. A kivitelezés során a védett fajok állományai 
sérülnek, mivel a növényzettel és a finom szemcsefrakciójú üledékkel együtt ezek jelentős része is eltávolításra 
kerül, amit „károsítónak” ítélünk. A károk enyhítésére természetvédelmi korlátozó javaslatokat adtunk. 

2.4. XILOFÁG ÉS SZAPROXILOFÁG ROVAROK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-völgyben (a tervezett záportározó térségében) 12 védett xilofág és szaproxilofág bogárfaj került elő, 
amelyből 3 közösségi jelentőségű jelölő faj (nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx 
cerdo), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)). Az aktuális dendrológiai viszonyoknak megfelelően jelen 
vannak az érintett élőhelyek karakterfajai. A Csörgő-patak völgye nemcsak esztétikai és turisztikai 
szempontból, hanem rovarvilágát tekintve is tartalmaz kiemelkedő értékeket, és a folyamatosan termelődő 
holtfa helyben hagyásával még nagyobb potenciállal rendelkezne.  
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A tervezett záportározó, különösen az építési területen végzett irreverzibilis folyamatokkal járó fás vegetáció 
letermelés, élő és holt faanyag elszállítás, bolygatás és területátalakítás során az érintett közvetlen 
hatásterületen a jelenleg ott található xilofág és szaproxilofág fauna pusztulása, teljes megsemmisülése 
várható. A kifejtett hatás jelentősen károsító és megszüntető. A hatás némileg csökkenthető a megfogalmazott 
természetvédelmi javaslatok megvalósításával. 

A záportározó elöntési területére eső erdőállományokban lévő xilofág és szaproxilofág faunára a záportározó 
üzemelése fog majd a működésbe lépéskor felmerülő hirtelen magas vízoszloppal negatívan hatni: a földön 
fekvő nehezebb holtfák víz alá kerülnek (rovarok fulladása), a könnyű holtfák uszadékként lesodróknak és 
kikerülnek a területről (rovarok megsemmisülése). Ezek együttes hatására az érintett élőhelyek kiüresednek. 
Ráadásul az áradások a faegyedek számára stresszfaktort jelentenek, ami fokozza megbetegedésüket és 
pusztulásukat, aminek hatására a völgy felsőbb részeiről is itt választ majd petéző helyet a bogarak egy jelentős 
része, amelyek szintén elvesznek majd egy-egy jelentősebb áradás alkalmával. Az üzemelés hatását terhelőnek 
és károsítónak tartjuk a xilofág és szaproxilofág bogarak szempontjából. 

Anyagnyerő helyek 
Mivel a Hasznosi-tározó félszigetén (Hasznosi 1. anyagnyerő hely) csupán néhány, az országban általánosan 
elterjedt, helyenként gyakorinak tekinthető védett xilofág és szaproxilofág bogárfaj egy-két egyedét észleltük, 
a vizsgált állatcsoportra vonatkozóan a félsziget megszüntetését természetvédelmi szempontból nem látjuk 
aggályosnak, a teljes faállomány megszüntetésével együtt sem. A kifejtett hatást elviselhetőnek ítéljük. 

A Hasznosi-tározó keleti végén lévő pataktorkolat és a mögötte lévő Kövicses-patakot kísérő fűzliget 
(Hasznosi 2. anyagnyerő hely) természetközeli vegetációjában nem találtunk közösségi jelentőségű xilofág és 
szaproxilofág bogarat, vagy egyéb kiugró természetvédelmi értéket a vizsgált állatcsoport tekintetében. A 
kifejtett hatást így a fajcsoport szempontjából (tekintetbe véve az élőhelyvesztést is) elviselhetőnek ítéljük. 

2.5. LEPKÉK 

A Csörgő-völgyi záportározó éjjeli lepkefaunája 
A záportározó tervezett helyszínén megvalósuló építések, mederbolygatások, fakivágások az itt található 
jellemző élőhelyekhez kötődő éjjeli lepkefauna tagjai közül több, természetvédelmi szempontból fontos faj 
(pl. Mormo maura, Dioszeghyana schmidtii [fok.védett!], Aglia tau) populációira lehetnek negatív hatással. A 
mederbolygatás, tereprendezés és egyéb építési munkálatok megsemmisíthetik az egyes lepkefajok 
fejlődésmenetéhez és a lárvák táplálkozásához nélkülözhetetlen tápnövényeket. Ezek a beavatkozások 
megváltoztathatják a patakvölgy mikroklímáját, ami számos speciális élőhelyigényű és lokális előfordulású 
lepkefaj számára biztosít optimális életfeltételeket. Ugyanakkor, bár a patakvölgyet határoló tölgyes 
állományokban történő fakitermelés a fokozottan védett magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 
élőhelyének megsemmisülését eredményezheti, de ez kedvezőtlen állománycsökkenési tendenciákat és a 
rajzástrendek negatív irányba történő változását nem idézné elő, valamint a teljes nyugat-mátrai populáció 
szempontjából a hatás nem lenne nagyon jelentős, mivel a szomszédos térségekben található cseres-tölgyes 
állományokban a faj magas egyedszámban fordul elő. A kifejtett hatást lokálisan jelentősen károsítónak és 
megszüntetőnek, térségi szinten elviselhetőnek tartjuk. 

A tározó üzemszerű működéséhez kapcsolódó, a hatásviselő lepkefajok élőhelyein várhatóan néhány órás 
tartósságú vízborítás mérsékelten veszélyezteti az avarszinten lévő bábokat, de bizonyos mértékű mortalitás 
bekövetkezhet. Az üzemeléshez kapcsolódóan a lepke populációkat érő jelentős mértékű negatív hatásokkal 
nem számolunk, a hatást mérsékelten terhelőnek és károsítónak tartjuk. 

A tervezett záportározó és az anyagnyerő helyek nappali lepkefaunája 
A záportározó létesítésére és a tervezett Hasznosi 1. és Hasznosi 2. anyagnyerőhelyeken kijelölt mintavételi 
területen kilenc védett nappali lepkefajt sikerült kimutatni, amelyek közül két faj, az Apatura iris és a Neptis 
rivularis országos szinten lokálisnak és a vizsgált élőhelyre (Csörgő-patak völgye) nézve specifikusnak 
mondható. A záportározó létesítése e két természetvédelmi szempontból jelentősebb nappali lepkefaj 
populációira lehet negatív hatással a tápnövényeik megsemmisítése, a potenciális élőhelyeik bizonyos mértékű 
megszűnése és a megfelelő környezeti feltételeket, illetve mikroklímát biztosító élőhelyeik eltűnése miatt. A 
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kifejtett hatást lokálisan károsítónak és megszüntetőnek tartjuk. Ugyanakkor e fajok Mátrában élő állományai 
nem veszélyeztetettek és helyenként még erős populációik tenyésznek.  

A többi észlelt védett lepkefaj (Iphiclides podalirius, Argynnis paphia, Nymphalis c-album, Nymphalis io, 
Gonepteryx rhamni, Lycaena thersamon, Apatura ilia) általános elterjedésű, országosan jelentős 
populációkkal rendelkezik, állományaik nem veszélyeztetettek, nem specifikusak a vizsgált élőhelyekre nézve, 
nem helyhez kötöttek és tápnövényeik széleskörűen elterjedtek. Az élőhelyek megsemmisülése tehát nem 
fenyegeti ezen lepkefajok regionális szintű és országos állományait. 

2.6. HALAK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-patak vizsgált szakaszain csupán a sebes pisztráng (Salmo trutta morpha fario) jelenlétét tudtuk 
igazolni, természetvédelmi szempontból jelentős halfajok előfordulását nem detektáltuk. A tervezett beruházás 
hatása a halállományra nézve minimális lesz, emiatt elviselhető a hatás a létesítés tekintetében. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Kövicses-pataknak a Hasznosi-tározó feletti és az az alatti részein tervezett munkálatoknak a 
halközösségekre gyakorolt hatása – a javasolt természetvédelmi korlátozások figyelembevételével – 
viszonylag csekély. A halak jelentős része a zavarásra elkerülő magartartással reagál, bár kis mértékű 
mortalitás nem zárható ki. A csoportba tartozó fajok egyedei ugyanakkor kellőképpen mobilisak az érintett 
szakaszok újranépesítéséhez, amit meder-átjárhatósági problémák sem fognak akadályozni. Összességében 
tehát a létesítés során a halállományra kifejtett hatásokat elviselhetőnek ítéljük. 

Anyagnyerő helyek 
A Hasznosi 1. (félsziget) anyagnyerő hely esetében hatásviselőként a tározóban fogott 10 halfaj közül egyedül 
a vágócsíkot (Cobitis elongatoides) említhetjük, mely hazai védettséget élvez és az Élőhelyvédelmi Irányelv 
II. függelékében is szerepel. A vágócsík az idő legnagyobb részét az aljzatban vagy annak közelében tölti, 
emiatt a félsziget partját is vélhetőleg érintő anyagnyerés erre a fajra kis mértékű veszélyt jelenthet. Tekintettel 
azonban arra, hogy a halak aktív időszakában javasolt a kitermelés, valamint a víztér teljes nagyságához és 
parti sávjainak hosszához képest az anyagnyerés partot érintő szakasza minimális, a faj érintettségét és a rá 
vonatkozó hatást elenyészőnek tartjuk. A hatást összességében elviselhetőnek ítéljük. 

2.7. KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-patak 0+400 és a 0+800 fkm szakasza között magas természetességű égerliget fordul elő, mely 
számos, hegyvidéki lomberdei, hűvös mikroklímájú élőhelyekhez kötődő, hazánkban csak szórványos 
előfordulású kétéltű fajok, a gyepi béka (Rana temporaria), valamint a közösségi jelentőségű foltos 
szalamandra (Salamandra salamandra), illetőleg a sárgahasú unka (Bombina bombina) élőhelyeként 
funkcionál. Ez összességében tájegységi szinten is komoly, unikális értéket képvisel és kíméletet érdemel, 
ezért a felépülő magas gát élőhelyátalakító hatása miatt az építés hatását tájegységi szinten terhelőnek 
tekintjük. A tározótér területén tervezett munkálatok kétéltű- és hüllőfaunára gyakorolt hatása az építési 
helyszínek tekintetében lokálisan megszüntető lesz, mely tájegységi szinten csak terhelő hatásként jelentkezik 
a kétéltű- és hüllőfaunára nézve, ha a beruházás a Békás-tó területi kímélete mellett tud megvalósulni.  

A tározó töltés az építés utáni üzemelési időszakban a Békás-tó, valamint más értékes, magas természetességű, 
adott esetben védett állatfajokat (és növényfajokat) tartalmazó élőhelyfoltok közvetlen tőszomszédságában fog 
elhelyezkedni. A kb. 30 méter magas, 200x300 méter kiterjedésű, 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. Az érintett terület 
fátlanná válása és a földmű tömege a környező területek mikroklimatikus és vízellátottsági adottságainak 
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változását eredményezheti, mely tényezőknek állatcsoportokra (pl. kétéltű és hüllő fajokra) kis mértékben 
hatással lehet, mely hatás lehet negatív, vagy adott esetben részleges pozitív hatás is. 

Mivel az üzemelés során jelentkező elöntési helyzet valószínűleg igen ritkán ismétlődhet meg és hatása a 
tározótér mögötti néhány hektáros területre korlátozódik csupán, ezért az üzemelés kétéltű- és hüllőfaunára 
gyakorolt hatását összességében semleges-elviselhetőnek ítéljük, ahol a semleges hatás az átlagos csapadékú 
(elöntésmentes vagy kis elöntéssel járó) éveket, míg az elviselhető a jelentős elöntéssel járó éveket jelenti, 
amikor a mortalitás ugyan jelentős lehet, de a regeneráció lehetősége a környező, kedvezőtlen hatás által nem 
érintett állományok tekintetében megfelelőnek mondható. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti szakaszán a mederrendezési munkálatok nem érintenek jelentős 
kétéltű-hüllő élőhelyeket. A fa- és cserjeirtásnak csupán közvetetten lehet hatása a fajcsoportra. A növényzet 
eltávolítás és a miatta megszűnő hordalék, valamint a támfal vagy depóniaképzés csekély mértékű 
mortalitással vagy sérüléssel járhat, melynek tájegységi szinten nem lesz érzékelhető hatása a kétéltű- vagy 
hüllőfajok állományaira. Bármilyen időbeli ütemezés esetén a tervezett munkálatok kétéltű- és hüllőfaunára 
gyakorolt hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

A Kövicses-patak Hasznosi-víztározó feletti szakaszán tervezett görgeteges hordalékkúp eltávolítási 
munkálatok a Hasznos 2. anyagnyerőhely környékén több kétéltű faj kiemelt szaporodóhelyét is érinthetik, így 
ennek kímélete javasolt. A tervezett munkálatok kétéltű- és hüllőfaunára gyakorolt hatását összességében - a 
javasolt területi korlátozás figyelembevételével - semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

Anyagnyerő helyek 
A Tar 034/3-6, és a Pásztó 069/10-11 hrsz-ek nem jelentős kétéltű-hüllő élőhelyek. Bármilyen időszakban is 
végzik a munkálatokat - az elenyésző mértékű taposás miatti sérüléstől és mortalitástól eltekintve - jelentős 
kedvezőtlen hatás nem várható, ezért a hatást összességében semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

A Hasznosi 1. (félsziget) anyagnyerő hely szélén található fűzcserjés élőhelyek a barna varangy (Bufo bufo) 
kiemelt szaporodóhelyeiként funkcionálnak. Ezeken a peterakó helyeken, illetőleg a lárvák fejlődésének 
helyszínén a munkálatok időbeli ütemezését kíméleti időszak figyelembevételével javasolt megvalósítani, 
melynek betartásával a kétéltű- és hüllőfaunára gyakorolt hatást összességében elviselhetőnek ítéljük. A 
Hasznosi 2. (torkolati) anyagnyerő területén akácos szegéllyel jellemezhető, égerligettel érintkező részeken - 
az égerligetre kiterjedő térbeli korlátozás figyelembevételével végzett - kivitelezés kétéltű- és hüllőfaunára 
gyakorolt hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. A Hasznosi 3. (torkolat feletti) anyagnyerő hely 
területe természeti értéket sem kétéltű, sem hüllőfajok tekintetében nem hordoz, így a tervezett munkálatok 
hatását semlegesnek ítéljük. 

2.8. MADARAK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A tervezett tározó töltésének és csatlakozó műtárgyainak területén fás kertvárosi üdülőövezetek, bükkösök, 
gyertyános-tölgyesek, patakparti égerligetek, valamint kis kiterjedésben mészkerülő tölgyes és sziklai cserjés 
élőhelyek voltak megfigyelhetők. Az érintett területen a tervezett munkálatok olyan fajok fészkelőhelyét 
szüntethetik meg, illetőleg zavarhatják a fészkeléseket, mint például a kék galamb (Columba oenas), közép 
fakopáncs (Dendrocoptes medius), kék cinege (Cyanistes caeruleus), fekete rigó (Turdus merula), vörösbegy 
(Erithacus rubecula), örvös légykapó (Ficedula albicollis), erdei pinty (Fringilla coelebs). Ha a tervezett 
munkálatokat a javasolt kíméleti időszak figyelembevételével végzik, akkor a tervezet munkálatok fészkelő 
madárfaunára gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. 

A tározótér (elöntési terület) rendezése által érintett területen a tervezett munkálatok (lefolyási akadályt jelentő 
bedőlt fák és sziklák eltávolítása) olyan fajok fészkelését zavarhatja, mint például a nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), hegyi billegető (Motacilla flava), valamint a közösségi jelentőségű fajok közül az örvös 
légykapó (Ficedula albicollis), továbbá a fekete harkály (Dryocopus martius), vagy a fokozottan védett 
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos). Ez utóbbi ritka harkályfaj a nagy összefüggő, lábon álló holtfát 
is tartalmazó idős hegyvidéki erdőségek (bükkösök, törmeléklejtő-erdők, szurdokerdők) fészkelője, mely 
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fészkelőhelyének 300-400 m-es körzetében intakt erdőségeket kíván. A faj érintettségének mérséklése 
érdekében kiemelt fontosságú, hogy a záportározó területén tervezett munkálatokat a természetvédelmi 
intézkedések során javasolt időbeli és térbeli korlátozás figyelembevételével, valamint módon végezzék. Az 
építés hatását ebben az esetben elviselhetőnek, ellenkező esetben terhelőnek-károsítónak ítéljük. 

Az üzemelési időszakban vélhetően ritkán következik be olyan mértékű villámárvíz, melynek eredményeként 
a hirtelen lezúduló csapadék miatti áradás fiókás vagy tojásos fészekaljak pusztulását eredményezné. Ez a 
hatás egyik faj esetében sem indukálhat kedvezőtlen állományváltozási tendenciát, így a hatást összességében 
az áradásmentes időszakban semlegesnek, a legnagyobb elöntési esemény esetén is elviselhetőnek ítéljük. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Kövicses-patak 0+000 – 0+620 fkm közötti szakaszán nincsenek jelentős fészkelőhelyek, így a tervezett 
munkálatok időbeli korlátozás nélkül is csupán 1–2 ún. szegélyélőhelyekhez kötődő faj fészkelőhelyét, 
közöttük a közösségi jelentőségű tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkelőhelyét érinthetik. A 
fészekaljpusztulások és zavarások elkerülése érdekében javasolt általános kíméleti időszak 
figyelembevételével végzett kivitelezés hatását összességében semlegesnek ítéljük. A Kövicses-patak 0+620 
– 3+300 fkm közötti szakasza belterületen halad, ahol madárfajok fészkelése jórészt a kerthelyiségek mentén, 
illetve néhány helyen a patakmedret kísérő fás-cserjés élőhelysávnál volt jellemző. Az említett szakaszon 
gyakori, elterjedt, nagyrészt kultúrakövető fajok fészkeltek 2020-ban. A munkálatok fészkelő madárfaunára 
gyakorolt hatását - időbeli korlátozás nélkül is - elviselhetőnek ítéljük. A Kövicses-patak 3+300 – 6+250 fkm 
közötti szakaszán összefüggő idegenhonos és őshonos fafajokkal elegyes fás élőhelysáv övezte a patakot. A 
tervezett munkálatok az ún. szegély jellegű élőhelyekhez kötődő, valamint természetközelibb parkok és 
lomberdők fészkelő fajait érinthetik (pl. a közösségi jelentőségű fajok közül a karvalyposzáta (Sylvia nisoria)). 
Ha a tervezett munkálatokat a javasolt időbeli korlátozás figyelembevételével valósítják meg, a kivitelezés 
fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. A Kövicses-patak 6+250 – 13+100 fkm közötti 
szakaszán a patakot sűrűn záródó, természetközeli égerliget kíséri. A vizsgált szakaszon érintett madárfaj lehet 
például a közép fakopáncs (Dendrocoptes medius), valamint a tervezett munkálatok zavaró hatást 
gyakorolhatnak a bükkösökkel érintkező (felsőbb) hegylábi részeken fészkelő fajokra is. Ha a tervezett 
munkálatokat a javasolt időbeli korlátozás figyelembevételével valósítják meg, a kivitelezés fészkelő 
madárfaunára gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. 

Anyagnyerő helyek 
A Tar 034/3-6, és a Pásztó 069/10-11 hrsz-ek nem jelentős madár élőhelyek. Tar esetében kismértékű térbeli 
korlátozás esetén az érintettség minimális, a hatást időbeli korlátozás nélkül is elviselhetőnek ítéljük. Pásztó 
esetében általános időbeli korlátozás figyelembevételével a hatást elviselhetőnek ítéljük.  

A Hasznosi 1. (félsziget) anyagnyerőhely területén jellegtelen erdei élőhelyek vannak, mely néhány gyakori 
lomberdei faj, valamint a Hasznosi-tározó miatt a tőkés réce (Anas platyrhynchos) fészkelőhelyeként tartható 
számon. A javasolt kíméleti időszak figyelembevételével a tervezett munkálatok fészkelő madárfaunára 
gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. A Hasznosi 2. (torkolati) anyagnyerő égerligettel érintkező akácosa 
mentén közösségi jelentőségű madárfajok (közép fakopáncs (Dendrocoptes medius) és örvös légykapó 
(Ficedula albicollis)) is fészkeltek 2020-ban. A javasolt általános időbeli korlátozás, valamint a javasolt térbeli 
korlátozás figyelembevételével a kivitelezés fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. 
A Hasznosi 3. (torkolat feletti) anyagnyerő területén madárfajok nem fészkeltek, így a tervezett munkálatok 
közvetlen fészekaljak pusztulását nem okozzák, csupán zavaró hatást gyakorolhatnak a terület élőhelyi 
környezetében zajló fészkelésekre. A javasolt kíméleti időszak figyelembevételével végzett munkák esetén a 
fészkelő madárfaunára gyakorolt hatást elviselhetőnek ítéljük. 

2.9. DENEVÉREK 

Csörgő-völgyi záportározó 
A Csörgő-pataknál tervezett beavatkozási területről 11 denevérfajt sikerült kimutatni. A területen jelentős 
denevéraktivitást tapasztaltunk, mely egyértelműen jelzi a terület denevérfaunájának kiemelkedő értékét. A 
területen két fokozottan védett faj, a Barbastella barbastellus és a Myotis bechsteinii fajok fontos állományai 
élnek, valamint további értékes tagja az itteni faunának az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékében szereplő 
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Myotis myotis, Myotis dasycneme és Rhinolophus hipposideros is. A legtöbb faj a területen 
szaporodókolóniákkal van jelen.  

A tervezett záportározó létesítésével több szempontból merül fel probléma a terület denevérfaunájával 
kapcsolatosan:  

• A völgyzárógát létrehozása során a területen található, a denevérek számára kulcsfontosságú, 
természetközeli, jelenleg jó állapotú erdőterület csökkenne. A létesítés során a gátépítéssel érintett 
terület vegetációjának eltűnése, illetve károsodása a területen a denevérek számára rendelkezésre álló 
búvó- és táplálkozóhelyeket szüntetne meg, részben végérvényesen.  

• A létesítés során a jelenleg a denevérek ivóhelyeit jelentő, kis, völgyalji, nyugodt vízfelszínű 
„medencék” a gátépítés során jelentős mennyiségben semmisülnének meg.  

• Az ideális völgystruktúra és a természetközeli erdők együttese helyett megjelenő új tájelem, a gát, a 
fragmentációra érzékenyebb fajokra (pl. a fokozottan védett Myotis bechsteinii) nézve a 
területhasználat negatív megváltozását eredményezné. A denevérek táplálkozásuk és területeken való 
átmozgásuk során előszeretettel közlekednek lineáris tájelemek mentén, mint például a patakvölgyek, 
így a gát létrehozása a linearitás megszüntetésével az állatok mozgását is jelentősen befolyásolná, 
mivel jelentősen módosul a Csörgő-völgy alsó szakaszának denevérek számára érzékelhető 
struktúrája. A Natura 2000 közösségi jelentőségű jelölő fajok közül a Myotis myotis és a Myotis 
dasycneme esetében nem zárható ki a mozgásmintázatok számottevő módosulása, a Rhinolophus 
hipposideros esetében pedig - mivel különösen érzékeny az átmozgási sávok struktúrájának 
megváltozására - a gát várhatóan jelentősen befolyásolja majd e jelölő faj mozgásmintázatát. 
Mindhárom faj esetében ez a kedvezőtlen irányú változás potenciálisan kihathat az országos szinten is 
kiemelkedő Csörgő-lyuki telelőállományok egészére. Két faj esetében nem zárható ki, a Rhinolophus 
hipposideros esetében valószínűsíthető a jelentős negatív hatás a fajok jelölő állományára. 

A tervezett záportározó létesítése a terület denevérfaunájára tartós (részben végleges), számottevő negatív 
hatást gyakorolna, melyeket az élőhelyvesztés miatt helyben nem lehet csökkenteni, kompenzálni. A 
denevérek szempontjából érdemi hatáscsökkentő intézkedéseket nem tudunk megfogalmazni. 

Kövicses- és Csörgő-patak 
A Kövicses- és Csörgő-patak térségében jelentős denevér fauna él, a patakoknak pedig fontos zöldfolyosót 
betöltő szerepe van, mivel a denevérek e patakmenti zöld folyosókat használják vonulásuk és átmozgásuk 
során, valamint táplálkozóterületként is. A magasabbrendű növényzet védelme érdekében tett javaslatok (hazai 
fafajok középkorú és idős egyedeinek kímélete a patakok mentén) a denevér fauna védelmét is szolgálják. 

Anyagnyerő helyek 
A Hasznosi 1. (torkolat) anyagnyerőhely esetében - amennyiben a patakot és az azt kísérő égerest nem érintik 
a munkálatok - a hatás nem számottevő. A Hasznosi 2. (fésziget) tervezett anyagnyerőhely leromlott 
vegetációjú, a denevérek szempontjából nem számít jó élőhelynek, így az ottani hatás nem számottevő. 

2.10. TÁJ 

Csörgő-völgyi záportározó 
A tervezett záportározó beruházási területén együtt találhatók meg nagy természetességű és biológiai aktivitású 
középkorú és idős erdők, egyedi felszínalaktani, geológiai képződmények, természetes szurdok- és patakvölgy, 
forrás és tó, amelyek egymással szűk területen előfordulva komplex egységet alkotnak, s így együttesen 
kiemelkedően nagy tájképi értéket képviselnek kistáji szinten is. Ezt az értéket a táj szempontjából tovább 
emelik a természetvédelmi területi érintettségek jelenléte (tájvédelmi körzet fokozottan védett része, Natura 
2000 terület, Ökológiai Hálózat magterület, barlangi védőövezet), valamint a túrizmus aktív jelenléte. 

A beruházás hatására az érintett terület eddig jellemző, természetes látványa nagyon jelentősen, alapjaiban fog 
megváltozni, hiszen a természeti képződmények helyett egy körülbelül 30 méter magas, 200x300 méter 
kiterjedésű gát, a hozzá tartozó beton kiegészítőkkel (hullámtörő medence, hordalékfogó, árkok, vezetékek, 
kiszolgáló utak stb.) fog létesülni a helyükön. A völgyzárógát méretéből fakadóan, és azáltal, hogy teljesen 
megváltoztatja a területre jellemző geomorfológiát, illetve felszíne mesterségesen kialakított és fenntartott 
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lesz, nem illeszthető a tájba. A beruházás által tehát egy tájképbe nem illeszthető, a környezetét leuraló földmű 
létesítmény jön létre, mely az üzemelés során állandó jelleggel, visszafordíthatatlan módon, egy erősen 
tájképromboló, degradált állapotot ad majd. A tervezett beavatkozások ráadásul kiemelkedő táji értékeket 
veszélyeztetnek (nagy természetességű középkorú és idős erdők, egyedi geológiai képződmények, természetes 
szurdok- és patakvölgy, forrás és tó helyén, illetve közvetlen szomszédságában létesül a zárógát töltése és a 
hozzá kapcsolódó művi létesítmények). A terület turisztikai funkciója, amely erősen a tájképhez és a 
nagyszámú táji értékek jelenlétéhez köthető, nagymértékben sérülni fog a projekt megvalósításának hatására. 
A projekt hosszú távon a biológiai aktivitást is negatívan befolyásolja, hiszen természetes, nagy biológiai 
aktivitású területek szűnnek meg tartósan. A beavatkozások közben és után időszakosan (a tereprendezéssel 
megjelenő vegetáció előtt) csupasz, rombolt felületek lesznek jelen a tájban, a munkaterületen nagy volumenű 
földmunka, nyers talajfelszín, depónia lesz látható.  

Összességében a tervezett záportározó létesítésének és üzemeltetésének a tájképre és a táji értékekre gyakorolt 
hatásait átmenetileg/rövid távon, valamint tartósan/hosszú távon egyaránt erősen negatívnak ítéljük. A tájat ért 
negatív hatások csökkentésére – tekintettel a hatások jellegére és mértékére – nem tudunk megfogalmazni 
érdemi hatáscsökkentő intézkedéseket. A tájra, táji értékekre gyakorolt hatás az építés során terhelő, károsító, 
megszüntető, az üzemelés során pedig állandó jelleggel, visszafordíthatatlan módon, egy erősen 
tájképromboló, degradált állapot marad fenn. A tájképre és a táji értékekre gyakorolt hatás az egyik legerősebb 
negatív hatása a beruházásnak. 

 

3. KÖRNYEZETVÉDELEM 

3.1. LÉTESÍTÉS IDEJÉN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

3.1.1. Levegő 

Közvetlen légszennyezés a létesítés idején 
Az építkezéshez használt munkagépek általában dízel üzeműek, melyek egyrészről nagy mennyiségű 
légszennyező anyagot juttatnak ki a levegőbe, másrészről jelentős zajt bocsátanak ki. A terület előkészítése 
során jelentős mennyiségű talaj/mederanyag megmozgatására (humuszleszedés, alapozás) kerül sor, mely 
kiporzást eredményez. A kiporzás során a levegőbe jutó szálló és ülepedő por a légáramlatokkal nagy 
területekre juthatnak el, és ezen területeken a légszennyezettségi határérték túllépését eredményezhetik.  

A létesítés tekintetében két nagy hatótényező csoportot azonosítottunk. Az első csoportba a létesítés által 
közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek (tereprendezés, aszfaltozás), dízel üzemű járműveket 
soroltuk. A legfontosabb légszennyező anyag kibocsátások az alábbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett 
szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szálló por (PM10). A második légszennyező csoport a 
munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból (tereprendezés) eredő porfelverődés kérdésköre. A 
felvert port két csoportra osztottuk (PM10 és TSPM).  

A következő táblázatban foglaljuk össze az egyes fázisonként várható hatástávolságokat légszennyező 
anyagonként. 

Modell Határérték 
feltételek 

Munkagépek kibocsátásából eredő 
hatástávolsága 

(geometriai középponttól mérve) 

Kiporzás hatástávolsága 
(geometriai középponttól 

mérve) 
CO HC NOx PM10 PM10 TSPM 

1. modell „A” feltétel - - - - - - 
„B” feltétel - - - - - - 
„C” feltétel 58 58 

2. modell „A” feltétel - - 48 - - - 
„B” feltétel - - - - - - 
„C” feltétel 43 43 

3. modell „A” feltétel - - 46 - - 
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„B” feltétel - - - - 
„C” feltétel 37 

4. modell „A” feltétel - - - - - - 
„B” feltétel - - - - - - 
„C” feltétel 102 111 

5. modell „A” feltétel 58 54 201 - 32 - 
„B” feltétel - - - - 32 - 
„C” feltétel 42 31 

1. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó alatti szakaszon (0+125 – 4+122) 
2. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó alatti szakaszon (4+862 – 7+595) 

3. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó feletti szakaszon 
4. modell: völgyzáró gát építése, útépítés a gát területén 

5. modell: anyagnyerő helyeken végzett tevékenység 
„-” jelentése: a tevékenységből eredő maximális szennyezőanyag koncentráció nem éri el a jogszabályban 

meghatározott „A” és „B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” és „B” feltétele nem értelmezhető. 

Pásztó és Pásztó-Mátrakeresztes települések környezetében a vízfolyások mellett közvetlenül lakóingatlanok 
találhatók. A létesítés jogszabály szerinti hatásterületén lakott ingatlan ugyan található, azonban a létesítés 
során a légszennyező források hatásairól egyöntetűen kijelenthetjük, hogy a munkaterületek környezetében 
sehol sem okoz hosszútávú romlást a környező lakosság életminőségét tekintve. A lakott ingatlanoknál 
kialakuló légszennyező anyag koncentrációk a létesítés idején az egészségügyi határérték alatt marad. 

Kijelenthetjük, hogy a tervezett építés hatásterületén belül nem várható olyan mértékű levegőminőség-romlás, 
amely a helyi lakosság egészségi állapotát bármilyen formában veszélyeztetné. 

A hatás - annak időszakosságát és számszerűsített értékét figyelembevéve - semlegesnek ítélhető. 

A létesítés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 
Az építkezéshez szükséges építőanyagok beszállítása során a beszállítási útvonalakon a levegőterheltség és a 
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatás csak időszakos. Anyagszállítás az építéshez, beépítésre nem kerülő 
anyag elszállítása engedéllyel rendelkező hulladéktelepre, vagy kijelölt, engedélyezett helyre történik. 

Az érintett közút (2408 - Pásztó-Galyatető-Mátraháza összekötő út) forgalmát növeltük a létesítés napi 
járműforgalmával és meghatároztuk a várható terheléseket. A létesítés idején várható legmagasabb napi 
járműforgalom: személygépkocsi: 30 db és tehergépkocsi: 50,6 db. 

Az út hatástávolsága inverziós légköri állapot esetén létesítés idején 129,3 m, a hatástávolság növekmény: 6,4 
m. A létesítés járműforgalma maximálisan néhány méteres hatástávolság növekedést okoz, ami 
elhanyagolhatónak tekinthető, az út jelenlegi terheltsége miatt a hatás elviselhető és átmeneti. Tekintve, hogy 
a létesítést nyári időszakban végzik, amikor az inverziós helyzetek gyakorisága alacsony, az út hatástávolsága 
a tevékenység idején a forgalomnövekedés ellenére csak 0,3 m-rel nő. 

3.1.2. Zaj 

A zajvédelmi hatások becslése érdekében SOUNDPLAN szoftver segítségével végeztünk számításokat. 

A teljes beruházást 4 modell segítségével jellemeztük: 

• 1. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó alatti szakaszon (0+125 – 4+122) 
• 2. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó alatti szakaszon (4+862 – 7+595) és az anyagnyerő 

helyeken végzett tevékenység 
• 3. modell: patakrendezés a Hasznosi-tározó feletti szakaszon 
• 4. modell: völgyzáró gát építése, útépítés a gát területén. 

A modellek kiindulási adatait az egyes munkaterületeken dolgozó munkagépek számából, üzemidejéből 
számított egyenértékű hangnyomásszint jentette. 

Hatásterületek munkafázisonként:  
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• Patakrendezés földmű építéssel: 91,7 m 
• Patakrendezés földmű építés nélkül, csak támfalépítés: 82,6 m 
• Anyagnyerő helyeken végzett tevékenység: 116,1 m 
• Patakrendezés a Hasznosi-tározó feletti szakaszon: 82,6 m 
• Völgyzáró gát építése, útépítés a gát területén: 193,3 m 

A legközelebbi lakóházak 10-20 m-en belül helyezkednek el (kivéve 3. modellterület, ahol >500 m). 

A szoftveres számítás alapján a nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál 
jelentős határérték-túllépés várható. 

A 3. modellterületet leszámítva valamennyi munkaterület környezetében a zajszintek meghaladják a 27/2008. 
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket. A lakóházak közelsége miatt a zajszint 
szigorú korlátozásokkal sem csökkenthető határérték alá, ezért javasoljuk, hogy a 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a kivitelező kérjen felmentést a zajterhelési határértékek 
betartása alól a lakóházak közelében végzett építési tevékenység idejére. 

Az alapanyagok beszállítása zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. Mivel 
szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között történik, ezért a környező közutakon a szállítási 
tevékenység csak a nappali időszakban módosítja a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést. 
Az érintett út: 2408 - Pásztó-Galyatető-Mátraháza összekötő út. A létesítéshez kapcsolódó szállítási 
tevékenység okozta additív terhelés 0,35 dB (<3 dB), ami nem jelentős. Tekintve, hogy a hatás csak nappali 
időszakra korlátozódik, a növekedés elviselhető érték. 

3.1.3. Talaj 

A munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a munkaterület rendezettségi állapotának fenntartására, 
a szennyezés elkerülésére, építési tevékenység esetében a terület helyreállítására. Ennek betartatásáért az 
illetékes műszaki vezető a felelős. 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos lánctalpas vagy 
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a talajszerkezet 
megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 
Földmunkák során a nehezebb gépek munkaterületen történő mozgása következtében a talaj tömörödik, 
aminek következményeként negatív hatások léphetnek fel, pl. csökken a talaj pórustérfogata, kevesebb levegő 
jut be a talajszemcsék közé, ezáltal romlik a levegőháztartás, így megváltozik a talaj hőháztartása (nehezebben 
melegszik fel, lassabban hűl le).  

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű, tekintettel a mai alkalmazott 
technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a környezetvédelmi 
megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történhet tartálykocsiról. Az esetleges túltöltések 
megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az 
üzemanyag elfolyások. A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- 
és munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból 
származhat. Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 
akadályozni a terjedést.  

3.1.4. Víz 

Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 
A beavatkozások során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem történik. A beavatkozások természetesen 
a víztest közelében történnek, azonban annak kémiai állapotában nem következhet be változás. 

Az építési munkák során a felszíni víz veszélyeztetése csak közvetve áll fenn, olyan esetekben, amikor a 
meghibásodott munkagépekből kenő- vagy üzemanyag kerül a talajra és innen bemosódással a talajvízbe. 



BioAqua Pro Kft.  

23 

Ennek a lehetőségnek a kizárására csakis kifogástalan állapotú munkagépek dolgozhatnak a területen, melyet 
a beszállító vállalkozóktól meg kell követelni és ellenőrizni szükséges. 

A vízfolyásból csak lágyiszap eltávolítás történik, ennek megfelelően - amennyiben a meghatározott kotrási 
szint alatt található a mederfenék, akkor - csak a mederfenéken elterülő iszapot távolítják el, a mederfenékbe 
nem kotornak bele. A kotrás megengedett tűrése +10 és –0 cm, ami azt jelenti, hogy a mederfenéken lévő, 
nagy vízzáró tulajdonságú kolmatált zóna nem kerül megbolygatásra, kiszedésre, így a beavatkozás hatása a 
mederfenék alatti földtani, vízföldtani képződményeket nem érinti, arra negatív hatással nem lesz.  

A tevékenység során zajló munkálatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben módosulhatnak a víztest kémiai 
vízminőségi jellemzői (pl. átlátszóság), de a munkálatok befejezését követően az eredeti állapot igen rövid 
időn belül helyre áll. A kotrás alatt a munkavégzés környezetében az iszap felkavarásával a víz zavarossá válik, 
ennek egyrészt esztétikai hatása lesz; a munkálatok befejezését követően az iszap leülepszik, a látványbeli 
zavaró hatás megszűnik. A felszíni vizek szennyezése az üzemelés során csak havária események során 
várható, mely megfelelő intézkedések betartásával kizárható. 

Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata 
Normál üzemmenet esetén a létesítés semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizekre. Technológiai szennyvíz 
nem keletkezik. A keletkező kommunális szennyvizeket szigetelt, zárt, szivárgásmentes tartályban gyűjtik. Az 
így összegyűjtött vizek normál üzemi körülmények között sem a talajt, sem a felszíni- és a felszín alatti vizeket 
nem terhelik.  

A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet. 

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszín alatti vízkészletekre, vízbázisra, a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása kötelező. 

A kivitelezésnél és az üzemelés idején a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a 
létesítmények üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg 
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) 
szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. 

Modell számításaink alapján az látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés a talajvizet elérje, 
a patak környezetében 80 év, míg a völgyzárógát területén min. 10 napra van szükség. A terület vízföldtani 
felépítéséből látható, hogy a talajvízadó feletti rétegeket a felszínközeli rétegek addig védik a felszíni 
szennyezésektől, amíg a kárelhárítási beavatkozás elvégezhető. 

A beruházás területe vízbázisvédelmi övezetbe tartozik, a modelleredmények is jól mutatják, hogy a térség 
felszín alatti víztestjei kitettek a felszíni eredetű szennyezésnek. A felszíni eredetű szennyezéseket a létesítés 
idején ki kell zárni! A munkavégzést a lehető legnagyobb szakmai odafigyeléssel kell végezni. 

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálat 
Vizsgálataink azt állapították meg, hogy a jelen projekt keretében 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. 

3.1.5. Hulladék 

Az építés során az esetleges visszabontásból származó beton- és kőtörmelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) 
és vashulladék (EWC 17 04 05) elkülönített gyűjtéséről és további kezeléséről a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet értelmében kell gondoskodni. 

A tervezés során többlet földanyag keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a fejlesztési munkák során 
mégis többlet földanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a területen 
hasznosításra kerülhet. A talaj szétterítéssel hasznosításra kerül. 
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Az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és idomok, valamint festékek, 
felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék fő tömegét.  

Az építő gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 

Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából 
becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a területen 15 ember egyidejű 
munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 
l/fő-vel számolva, naponta kb. 45 l hulladék keletkezik. (Összesen a 12 hónapos építési munkaszakaszt 
figyelembe véve ez kb. 16 m3 hulladékot jelent.) 

A tervezett beruházás mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkaterületeken üzemi vagy munkahelyi 
gyűjtőhelyeket kialakítani nem lehet, mivel a munkaterületek általában közterületek, ezért a hulladékok 
elszállításáról azonnal gondoskodni kell. A veszélyes hulladék képződésére a tevékenység során csak esetleges 
munkagép meghibásodások során számíthatunk, ill. egyes felületkezelési munkák (kisebb festések) idején.  

A munkaterületeken képződő veszélyes hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es gyűjtőedényekben 
elkülönítetten tervezik gyűjteni. Gyűjtőedényzetet valamennyi munkaterületen kihelyeznek, felirattal látnak 
el. A gyűjtőedényzetet szilárd burkolatú területen kell elhelyezni.  

A keletkező hulladékot a területen csak az elszállításig tárolják, a hulladék a keletkezéstől számított 1 napon 
belül átadásra kerül a kivitelezés megkezdése előtt kiválasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék 
kezelésére, gyűjtésére jogosult szervezetnek. 

Helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges. 

3.1.6. Klíma 

Az utóbbi években a mitigáció (a klímaváltozást okozó tevékenységek korlátozása) mellett egyre fontosabb 
szerepet kap az adaptáció (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) is. Jelen projekt a villámárvizek okozta 
belterületi elöntések és egyéb károk kockázatának mérséklését szolgálja. 

A projekt keretében tervezett beavatkozások együtt járnak – a globális klímaváltozás szempontjából 
viszonylag kis területű - fásszárú vegetáció letermelésével, de nem járnak együtt erdők telepítésével, így a 
projekt ebből a szempontból valamelyest negatívan befolyásolja a szénelnyelés folyamatát. 

A projekt során tervezett beavatkozások kivitelezése, mint minden munkagépekkel végzett kivitelezési 
munkafolyamat esetében fosszilis energiahordozók elégetésével, így szén-dioxid-kibocsátással jár. Ez a 
kibocsátás egyszeri és elkerülhetetlen a projekt keretében tervezett, e regionális közérdeknek minősülő 
beavatkozások megvalósításához. 

A projekt keretében nem terveznek olyan beavatkozást megvalósítani, ami a kivitelezést követően az üzemelési 
fázisban a jelenlegi alapállapothoz képest értékelhetően növelné az üvegházhatású gázok lokális kibocsátását. 
Ebből következően a projekt a megvalósítást követő üzemelési fázisban nem lesz értékelhető hatással a 
globális klímaváltozást befolyásoló folyamatokra, így a globális klímaváltozásra sem. 

3.2. ÜZEMELTETÉS IDEJÉN VÁRHATÓ HATÓTÉNYEZŐK 

Az üzemeltetés során jelentős hatótényezőkkel nem kell számolnunk, a hatótényezők a kialakított állapot 
fenntartására irányuló munkafolyamatokból adódnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerű töltés, 
műtárgyak és csatorna karbantartására, fenntartására irányuló folyamatokból állnak. A beavatkozás után 
várható hatásfolyamatok megegyeznek a jelenlegi hatásfolyamatokkal, így a jelenlegi terhelés a 
beavatkozással érintett területek környezetében, levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból nem változik.  

Az üzemelés során nem várható káros légszennyezés. A fejlesztés eredményeként álláspontunk szerint nem 
várható forgalomnövekedés, ezért a jelenlegi légszennyező anyag kibocsátás nem változik, a jelenlegi 
immissziós állapot nem romlik. A karbantartási feladatok csak kis területre terjednek ki és rövid ideig tartanak, 
ezért azok hatása elhanyagolható. 

Az üzemeltetés során jelentős zajhatásra nem kell számítani. 
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A tervezett beavatkozás az árvízi kockázat csökkentésére irányul, mely során a lefolyási viszonyok 
megváltoznak, ezért a felszíni víztest hidrodinamikája - főként a mederben kialakult hordalék viszonyainak 
megváltozásával - jelentősen módosul. A változás eredményeként a meder vízszállító képessége javul, az árvíz 
lefolyása gyorsul, ezáltal a maximális vízállás jelentősen csökken. A völgyzárógát segítségével kialakított 
tározótér lehetővé teszi az árhullám szabályozott levezetését. A beavatkozás eredményeként az érintett terület 
mikroklimatikus viszonyai módosulhatnak. A tereprendezés és a növényborítottság átalakítása 
megváltoztathatja a lefolyási és a beszivárgási folyamatokat. A tervezés során komplex hidrodinamikai modell 
készült: összességében megállapíthatjuk, hogy a patakmeder rendezésének eredményeként az árvízi 
vízszállítás felgyorsul a létrejövő szabad hidraulikai folyosón, amely javító hatást eredményez. A fejlesztés 
eredményeként a víztest medermorfológiai tulajdonságai módosulnak, ezáltal a víztest hidraulikai jellemzői 
is. A meder morfológiájának megváltozásával az érintett folyószakasz hidraulikai jellemzői javulnak. A 
Csörgő-patakon tervezett tározó árhullám csillapító hatásának vizsgálatát az 1D modellfuttatások jól 
szemléltetik, a közvetlenül a tározó alatt lévő szelvényben számított 87 m3/sec vízhozam a tározás hatására 30 
m3/sec alá csökken. Az 1D modellfuttatások is igazolják, hogy a magasabb villámárvizek kezelését egyedül a 
Hasznosi-tározóval nem lehet megbízhatóan csillapítani. Különösen magas vízszintek alakulnak ki a Hasznosi-
tározó alatti patakszakaszon, ha a Csörgő-völgyi tározót nem építjük be a modellbe. A beruházás 
eredményeként létrejövő állapot környezeti hatás tekintetében javítónak értékelhető. A fejlesztés 
eredményeként a terület árvízvédelmi rendszere eléri a kockázat figyelembevételével tervezett, kívánatos 
biztonságos szintet. A jobb állapotba kerülő védelmi rendszer eredményeként az árvizek elleni védelem és 
védekezés költsége csökken. A biztonságos árvízvédelmi rendszer a környező lakosság komfortérzetét javítja, 
az árvizek okozta negatív gazdasági körülmények és károk száma csökkeni fog. 

A meder vízszállító képességének javítása során a felszíni víz minőségének megváltozásával nem kell 
számolni. A beavatkozás a vízminőség szempontjából várhatóan semleges lesz.  

Az üzemeltetés során hulladék normál körülmények között nem keletkezik, esetleg a karbantartás során 
keletkezhet minimális mennyiségű hulladék. A karbantartás során a létesítés során bemutatott hulladékok 
keletkezhetnek. A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges. 


