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1. Előzmények 
Az Atlantic Invest Kft. - mint a Kisköre 0680/13, 0674/4, 2288, 2289.  hrsz. alatti területek bérlője, 
fejlesztő finanszírozója és kivitelezője - a Kiskörei strand partvédelmének kialakítását, ivó- és 
szennyvíz közműveinek létesítését és mobilházak telepítését tervezi. A területek tulajdonosa a Ma-
gyar Állam és a KÖTI-VIZIG vagyonkezelésében vannak. 

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet alapján: 

• Állóvíz- és holtágszabályozás alapján 125. b) pontjának hatálya alá tartozik, mely szerint 
„vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védő-
övezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés 
nélkül.” 

• Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) 
mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen) alapján, 84. b) pontjának hatálya alá 
tartozik, mely szerint 50 szállásférőhelytől vagy 0,3 ha területfoglalástól település külterüle-
tén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén. 
 

A fentiek értelmében a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó előzetes 
vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevekénység 
megvalósítása tervezett, amely a rendelet 3. számú mellékletében szerepel. 

Az Atlantic Invest Kft. a WENFIS Kft.-t kérte fel az előzetes vizsgálat lefolytatására, valamint az 
előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozásánál az alábbi jogszabályok előírásaira voltunk fi-
gyelemmel:  

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 

• A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (különös tekintettel a rendelet 4. és 7. számú 
mellékleteiben foglalt tartalmi követelményekre). 

• Valamennyi, a környezet elemeire vonatkozó, illetve a környezet védelmét szolgáló törvény, 
kormány-, miniszteri-, illetve önkormányzati rendelet. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a beruházóval folytatott konzultációk, helyszíni szemle, vala-
mint a rendelkezésünkre bocsátott adatok, iratok és dokumentációk alapján állítottuk össze a meg-
rendelő megbízása alapján.  
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2. Alapadatok 

2.1. Az engedélyeztető adatai 

Teljes neve: Atlantic Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid neve: Atlantic Invest Kft. 

A cég székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 31. 

Cégjegyzékszám: 16-09-004887 

Adószám: 11504821-2-16 

KSH-száma: 11504821-7810-113-16 

Felelős vezetők: Kaposvári Péter 

Felelős vezetők beosztása: ügyvezető 

1. táblázat: Az engedélyes adatai 

2.2. A telephely adatai 

Címe, helyrajzi száma: 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

Az ingatlanok területe: Összesen: 69 ha 2156 m2 

Az ingatlan tulajdonosa: Magyar Állam 

Használati jogosultság: bérlés 

Övezeti besorolás:  Lásd az 5. táblázatban 

EOV-koordináták: X: 241273 

Y: 241273 

Tevékenység TEÁOR-szám szerint: 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 

2. táblázat: A telephely adatai 
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2.3. A dokumentáció készítői 

A vállalkozás megnevezése: WENFIS Kft. 

A vállalkozás teljes neve: WENFIS Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adószám: 22787989-2-13 

Statisztikai számjel: 22787989-7112-113-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-139507 

A vállalkozás címe: 2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 55. 

Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. 

Fő tevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Telefonszám: 06-28-415-078, 06-20-669-0090 

E-mail: info@wenfis.hu 

Weblap: https://wenfis.hu/ 

Vezető tisztségviselők: Mészáros Szabolcs László ügyvezető, 

Mészáros Beáta ügyvezető 

Szakértők és tervezők adatai: Mészáros Szabolcs László 

Környezetvédelmi szakértő 

13-15759 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. Víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő 

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Németh Balázs 

Környezetvédelmi szakértő 

01-14632 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. Víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő 

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

 

mailto:info@wenfis.hu
https://wenfis.hu/
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 Fodor István 

Környezetvédelmi szakértő 

03-00984 

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. Víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő 

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Magóné Szőke Szilvia 

Környezetvédelmi szakértő 

13-14358 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

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

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Agócs Gábor 

Táj- és természetvédelmi szakértő 

13-14358 

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 

SZTV. Élővilág-védelmi szakértő 

SZTjV. Tájvédelmi szakértő 

Szabariné Madar Orsolya 

Környezetvédelmi tanácsadó 

 Szalisznyó Ferenc 

Környezetvédelmi tanácsadó 

3. táblázat: A dokumentáció készítői 

A szakértői jogosultságok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetők. 

 

 

https://mmk.hu/kereses/tagok
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3. Az érintett terület bemutatása 

3.1. Az érintett terület környezete 

A 3384 Kisköre 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz alatti ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában, 
a KÖTI-VIZIG vagyonkezelésében vannak. A tervezett projektet a Vízforterv Bt. által 2022. janu-
árban készített vízjogi létesítési engedélyes terv alapján ismertetjük. 

A beruházó a Tisza folyó jp 135+403 tkm szelvényben egy 60 m hosszúságú, 6 m szélességű tere-
lőtöltést, valamint a Tisza folyó jp 135+406-135+573 tkm szelvények között, valamint a 135+717-
135+842 tkm szelvények között a partbiztosítás tervezett kialakítása a jelenlegi parttérrel párhuza-
mosan félbe vágott akácfaoszlop építésével partbiztosítást kíván kialakítani. A partbiztosítás terve-
zett kialakítása a jelenlegi partérrel párhuzamosan, attól 15 méterre a Tisza folyó irányában kerül 
kialakításra.  

Az engedélyes tárgyi ingatlanokon 12 db mobil házat kíván elhelyezni, alapterületük egységesen 
8,0x4,0 méter. 

Kisköre város Heves megye déli szegélyén a Hevesi járásában, a Tisza-tó jobb partján, az Alföld 
középső részén helyezkedik el. 

Közúton három irányból közelíthető meg, Heves és a 31-es főút irányából, illetve a folyó túlsó 
partja felől (Abádszalók vagy Tiszabura érintésével, a kiskörei Tisza-hídon át) a 3209-es, Tiszanána 
felől pedig a 3213-as úton. 

A beruházással érintett ingatlanok területe a Tisza-tó partján a Jászsági-főcsatorna melletti partsza-
kaszon helyezkednek el. 

 

A területhasználatok égtájak szerint az alábbiak: 

• Északi irányban közvetlen szomszédos területek „Hü” hétvégi házas és „Üü” üdülőházas 
üdülőterület övezet alá sorolt területek, 

• Keleti irányban „KSp” övezeti besorolású különleges sport terület található, 

• Déli irányban a Tisza tó területe helyezkedik el, ahol a partszakasz KS1 különleges övezeti 
besorolású strandterület. 

• Nyugati irányban „KV1” besorolású különleges övezeti besorolás alatti, gátőrház, hajóki-
kötő terület helyezkedik el. 

 

A vizsgált ingatlanok elhelyezkedését a következő képeken mutatjuk be. 



 Előzetes vizsgálati dokumentáció 
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1. ábra: A tervezési terület környezetének távoli műholdképe1 

 

1 Forrás: Google Earth 

Tervezési terület 
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2. ábra A tervezési terület környezetének műholdképe2 

 

2 Forrás: Google Earth 

Tervezési terület 
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3. ábra A vizsgált terület és környezetének övezeti besorolása3 

 

3.2. A telephely és a telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott 
tevékenységek 

A tervezett beruházással érintett telkek ingatlan-nyilvántartási adatai a következők: 

Érintett ingat-
lan helyrajzi 

száma 

Művelési 
ága  

(kivett meg-
nevezése) 

Övezeti besoro-
lása 

Összes 
területe 

Tulajdonos 

Kisköre 2289 
kivett strand-

fürdő 

KS1- különleges 
strand terület 

övezet 
7859 m2 Magyar Állam 

Kisköre 2288 
kivett strand-

fürdő 

KS1- különleges 
strand terület 

övezet 

1 5375 
m2 

Magyar Állam 

 

3 Forrás: Üllő szabályozási terve 

Tervezési terület 
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Érintett ingat-
lan helyrajzi 

száma 

Művelési 
ága  

(kivett meg-
nevezése) 

Övezeti besoro-
lása 

Összes 
területe 

Tulajdonos 

Kisköre 0674/4 kivett töltés 

KV1- különleges 
terület, gátőrház, 
hajókikötő öve-

zet 

21 2512 
m2 

Magyar Állam 

Kisköre 0680/13 
kivett víztá-

rozó 

KV1- különleges 
terület, gátőrház, 
hajókikötő öve-

zet 

45 6410 
m2 

Magyar Állam 

4. táblázat: A tervezett beruházással érintett ingatlanok földhivatali adatai 

 

A következő képeken látható a vizsgált terület jelenlegi állapotában. 

 

4. ábra: A tervezési terület jelenlegi állapota 

 

3.3. Az ingatlanokra vonatkozó engedélyek, előírások 

A Kiskörei strand partvédelmére, ivó-és szennyvíz közműveinek létesítésére vízjogi engedélyezés 
van folyamatban a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságnál. 
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4. A tervezett tevékenység 

4.1. A létesítés célja, szükségessége 

A Kisköre Önkormányzat a Tisza -tó és térségének megnövekedett turisztikai szempontú érdeklő-
dése kapcsán bízta meg az Atlantic Invest Kft. -t (a Kisköre 0680/13, 0674/4, 2288, 2289.  hrsz. 
alatti területek bérlőjét) szabadidős tevékenységre alkalmas partszakasz létrehozásával, mobilházak 
telepítésével és az ahhoz tartozó közművek biztosításával. 

4.2. A beruházás ismertetése 

4.2.1. Az ingatlan tervezett beépítési koncepciója 

A Tisza folyó jp 135+403 tkm szelvényben egy 60 m hosszúságú, 6 m szélességű terelőtöltést, 
valamint a Tisza folyó jp 135+406-135+573 tkm szelvények között, valamint a 135+717-135+842 
tkm szelvények között a partbiztosítás tervezett kialakítása a jelenlegi partérrel párhuzamosan félbe 
vágott akácfaoszlop építésével partbiztosítást kíván kialakítani. A partbiztosítás tervezett kialakítása 
a jelenlegi partérrel párhuzamosan, attól 15 méterre a Tisza folyó irányában kerül kialakításra. A 
partbiztosítás félbe vágott akácfaoszlop építésével valósul meg. A feltöltés tervezett mennyisége: 
9876 m3. 

Mivel ezen iszap a tó természetes feliszapolódásából adódó anyag kitermeléséből (hidromechani-
záció) fakad, emiatt külön töltésmegbontás (töltéselőtérben végzett földfejtés) nem történik. 

A terelőtöltés felső élének szintje: 89,02 mBf. 

A terelőtöltés kialakítása által, a meder ezen a szakaszon szűkül, áthelyeződik, kb. 60 m-rel ez azon-
ban árvízi problémát, visszaduzzasztást mérete miatt nem okoz. Ugyan a nagyvízi meder része, de 
áramlás tekintetében holttérnek tekinthető ez a mederrész. 

A terelőtöltés kialakítása által, a meder ezen a szakaszon szűkül, áthelyeződik, kb. 60 m-rel ez azon-
ban árvízi problémát, visszaduzzasztást mérete miatt nem okoz. Ugyan a nagyvízi meder része, de 
áramlás tekintetében holttérnek tekinthető ez a mederrész. 

A tulajdonosnak az építés és az üzemeltetés során az alábbi vízszintekre kell tekintettel lenni: 

- Nyári üvsz: Kisköre felső ~ 725+5 cm, 88,57 m.Bf. 

- Nyári max. üvsz: Kisköre felső ~ 735+5 cm, 88,67 m.Bf. 

- LNV: Kisköre felső: 1040 cm, 91,72 m.Bf. 

- MÁSZ: Kisköre felső: 1074 cm, 92,04 m.Bf. 

A vonatkozó szakaszon az árvízvédelmi töltés koronaszintjének magassága (kialakított aszfalt ko-
ronaburkolat tengelyében) 92,72 mBf. 

A mobilházak víz felőli homlokzati fala a korábban megépült partvédő műtől 8 méterre, a mo-
bilházak töltés felőli homlokzati fala a töltéslábtól mérve 17-26 méterre helyezkedik majd el. 

A fejlesztéssel érintett kivitelezési terület közműhálózatot nem érint. A H-1 részletes helyszínrajzon 
tervezési határként került megjelölésre az ivóvíz és nyomott szennyvízvezeték indítási pontjai. Köz-
művezetékekre történő csatlakozásuk a későbbiek folyamán külön tervben fog realizálódni. 

A mélyépítmény egy 5 m3 térfogatú műanyag RITPOLY PP műanyag akna. A szennyvíz átemelő 
aknába érkező szennyvíz gravitációs csatornán keresztül jut az 1,5 m átmérőjű műanyag át-emelő 
aknába, ahonnan GRUNDFOS szivattyú emeli át a nyomóvezetékbe. 
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A tervezett víziközmű hálózatokat minimum 20 cm vastag tömörített homokos kavicságyazatra 
kell építeni. Gondoskodni kell a rétegenkénti földvisszatöltésről és tömörítésről. A csőzónában és 
közvetlenül a cső felett csak kézi tömörítés végezhető. 

A tervezésnél figyelembe vettük a meglévő vezetékek elhelyezkedését, azokhoz történő csatlakozás 
lehetőségét. 

A víziközművek építésből kikerülő földet a terep feltöltésére, vagy tereprendezésre lehet fel-hasz-
nálni. Ha szükséges a területről el kell szállítani az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, kijelölt 
helyre. 

A töltésen haladó 3 méter széles aszfaltozott kerékpárút szerkezetét 5 méter hosszan el kell bontani 
vele azonos szintben monolit vasbeton teherelosztó lemezt kell készíteni 20 cm vastagságban két-
oldali hálós vasalással. 

A beruházó 12 db mobil házat kíván elhelyezni, melyek alapterülete egységesen 8,0 x 4,0 méter. 

4.3. A létesíteni kívánt apartman házak kialakítása  

A mobilházak víz felőli homlokzati fala a korábban megépült partvédő műtől 8 méterre helyezkedik 
el, a mobilházak töltés felőli homlokzati fala a töltéslábtól mérve 17-26 méterre helyezkedik majd 
el. 

A 8,0 x 4,0 méter alapterületű célváz lábakon álló 8x8=64nm-es alumínium kompozit lemezből álló 
mobilházak gépészeti kialakítása: 

• 3/4col élővízi csatlakozás, 

• 110 átmérőjű PVC elvezetésű szennyvíz csatlakozás, 

• 1x32A hálózati csatlakozás,  

• 80 literes elektromos vízmelegítő, 

• 1db 2,5 kW klíma. 
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5. ábra A telepíteni tervezett mobilház kialakítása egy másik helyszínen 

 

A mobil házak tervezett elhelyezkedését az alábbi helyszínrajzon ábrázoltuk. A VÍZFORTERV Bt. 
H-1 számú helyszínrajza jelen dokumentáció 1. mellékletét képezi. 
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6. ábra A tervezési terület részletes helyszínrajza 

4.4. Telepítési ütemterv 

A létesítés tervezett kezdete a 2022-2023 év, mely során a földmunkák, a terület közművesítése, 
majd a házak acélszerkezetének elkészítése és a hozzá tartozó földmunkák kerülnek elvégzésre. 

A mobilházak területre történő telepítése és használatbavétele 2024. év folyamán történik majd. 

4.5. Üzemeltetési adatok 

A tervek szerint az üzemeltetés során kb. 2 fő alkalmazott (karbantartó, takarító) lesz állandó jel-
leggel. 

Az éves tervezett üzemeltetési idő áprilistól novemberig tart. 

4.5.1. Vízigények 

4.5.1.1. A vízigények létesítés során 

A létesítés során a szociális és technológiai vízigényt a strand területén már meglévő szociális he-
lyiségekben biztosítják. 

4.5.1.2. Vízigények üzemelés során 

A területen elhelyezésre kerülő 12 db mobilházban átlagosan 4 fővel számolva, a várható vendég 
létszám 48 főre adódik. 

A napi vízfogyasztás: 130 l/fő/nap, illetve β=1,2 (fejlődő területi tényezőt) alkalmazva, az összes 
napi vízigény: 7,488 m3/d.  
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A fejlesztéssel érintett kivitelezési terület közműhálózatot nem érint. Jelen dokumentáció 1. mel-
lékletében és a 6. ábrán is megtalálható H-1 részletes helyszínrajzon tervezési határként került meg-
jelölésre az ivóvíz és nyomott szennyvízvezeték indítási pontjai. Közművezetékekre történő csat-
lakozásuk a későbbiek folyamán külön tervben fog realizálódni. 

A fenti számolás alapján összes napi szennyvíz elvezetési igény: 7,488 m3/d. 

A keletkezett szennyvíz egy gravitációs összefolyású túlnyomórendszerhez csatlakozó 5 m3-es 
szennyvízaknába kerül. 

4.5.2. Az érintett területek villamos energia ellátottsága, hőigénye 

A létesítésre kerülő mobilházakban 2,5 kW-os teljesítményű hűtő fűtő klíma telepítése tervezett. A 
mobilházak 1x32 A hálózati csatlakozással, 80 literes elektromos vízmelegítővel lesznek felszerelve. 

A területen meglévő elektromos földkábel található, a csatlakozáshoz külön hálózati fejlesztési terv 
készül. 

4.5.3. Az érintett ingatlanok gépjárműforgalma 

4.5.3.1. Gépjárműforgalom a létesítés során 

A létesítéskor a földmunkák végzése során az alábbi munkagépek jelenlétével kell számolni: 

• homlokrakodó,  

• árokásó,  

• daru,  

• láncoskotró. 

A létesítés munkálatai napi 8 órás munkavégzésben a 2022-2023 év folyamán történnek. 

4.5.3.2. Gépjárműforgalom az üzemelés során 

A mobilházak megközelítése az ingatlan mellett elhelyezkedő 2288 hrsz.-ú ingatlanon keresztül 
személygépjárművel, a gáton keresztül a meglévő rámpákat használva. 

Az üzemeltetési időszak áprilistól novemberig tartó időszakra tehető, így a gépjárműforgalmat is 
erre az időszakra állapítjuk meg. 

A tervezett létesítmény várható maximális átlagos forgalma 12 autó/napra tehető. 

5. A környezeti elemek igénybevételének és terhelésé-
nek bemutatása 

5.1. Levegővédelem 

5.1.1. Éghajlat 4 

A vizsgált terület Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú terület, különösen a D-i részei. Az évi nap-
fénytartam 1920 és 1960 óra között változik (a D-i részen több), a nyári évnegyedben 760-770, a 
téliben 175-180 óra napsütést élvez a kistáj. 

Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C között változik, az alacsonyabb értékek az É-i részen vár-
hatók. A vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,3 °C. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó 

 

4 Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere – MTA FKI, Budapest, 2010 
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napok száma 197-200 (tavaszi- őszi határnapja ápr. 1-3. és okt. 19-20.). A fagymentes időszak kb. 
195 napig tart, ápr. 9-10. körül kezdődik és okt. 22. körül ér véget.  

Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C. 
A csapadék éves mennyisége 520-540, de D-en csak 510-520 mm. A vegetációs időszak csapadéka 
300-310 mm. A 24 órás csapadékmaximum 113 mm (Poroszló). A hótakarós napok száma 33-35, 
az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. 

Az ariditási index 1,30-1,35, de D-en 1,35 fölötti. A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, de nem kicsi a 
D-i és a K-i szél aránya sem. Nagyjából ez a kistáj a választóvonal az Észak-Alföldön: tőle Ny-ra 
inkább az ÉNy-i, K-re pedig az ÉK-i szél az uralkodó. 

Az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s alatti. Különösen a D-i vidékeken kevés a csapadék, emiatt 
a gazdaságos termesztés érdekében indokolt az öntözés. 

5.1.2. A vizsgált terület levegőminősége 

Kisköre a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a „10. Az ország többi területe, 
kivéve az alább kijelölt városokat” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik. A fontosabb 
légszennyező anyagok a tárgyi zónán belül az alábbi csoportokba sorolhatók. 

Kén-dioxid F 

Nitrogén-dioxid F 

Szén-monoxid F 

PM10 E 

Benzol F 

Talajközeli ózon O-I 

PM10 Arzén F 

PM10 Kadmium F 

PM10 Nikkel F 

PM10 Ólom F 

PM10 Benz(a)-pirén D 

5. táblázat: Légszennyező anyagok a tárgyi zónán belül 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekinteté-
ben a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely 
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekinteté-
ben a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekinteté-
ben a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekinteté-
ben a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

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

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

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
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A B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők, amelyek az alábbiakban 
láthatók: 

ZÓNÁK SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) CO (µg/m3) 

B zóna - 58 felett 44 felett - 

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

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

6. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolások 

A határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet alapján, egyszerűsített kivonat formájában, a követ-
kező táblázat tartalmazza: 

Légszennyező anyag órás 24 órás éves 

Kén-dioxid 250 125 50 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 

Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 

Szálló por PM10 - 50 40 

7. táblázat: A légszennyezettség egészségügyi határértékei (µg/m3) 

5.1.3. A létesítési és a felszámolási fázis levegőterhelő hatása 

A létesítési fázisban elsősorban a tereprendezés és építés során felhasznált munkagépek üzem-
anyag-felhasználásából származik légszennyezőanyag-kibocsátás. A porzásra hajlamos anyagok ma-
nipulációja, valamint a tereprendezés során a levegő porterhelésével kell számolni.  

A mobilházak építését és a tereprendezést néhány tehergépjármű, illetve munkagép végzi; ezek 
diesel üzemű gépek. Működtetésük kén-dioxid, szén-dioxid, szén-monoxid, szénhidrogén-szárma-
zékok, nitrogén-oxidok, és korom kibocsátásával jár. 

A létesítési fázisban jelentkező porszennyezés mértéke nagyban függ az alkalmazott technológiától. 
A tapasztalatok szerint a tereprendezés során megmozgatott föld 4–6%-os nedvességtartalma 
(„földnedves” állapota) miatt jelentős mennyiségű diffúz porkibocsátás nem jelentkezik. Törekedni 
kell viszont arra, hogy a szilárd burkolatú utakon elszóródás ne következzen be, illetőleg az elszó-
ródott anyagtól az érintett útszakaszt meg kell tisztítani. A kiporzás tovább csökkenthető az útbur-
kolat nedvesen tartásával.  

A kivitelezés alatt a telephelyen a következő levegőtisztaság-védelmi szempontból releváns mun-
kagépek üzemelése várható, feltüntetve a használat időtartamát is. 

• 2 db Homlokrakodó, üzemideje: 8 h/nap, 6 hónapon keresztül, 

• 1 db árokásó, üzemideje: 6 h/nap, 4 hónapon keresztül, 
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• 1 db daru, üzemideje: 8 h/nap, 4 hónapon keresztül, 

• 1 db láncoskotró üzemideje: 8 h/nap, 4 hónapon keresztül, 

• 1 db billenőplatós tehergépkocsi, üzemideje: 6 h/nap, 4-6 hónapon keresztül. 

Az alkalmazott szállítójárművek és munkagépek diesel-üzemű berendezések, melyek üzemvitele 
mellett az alábbi emissziókkal számolhatunk (Kalló Dénes: Katalitikus eljárások a környezetvéde-
lemben. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1999.): 

• CO: 0,1 %; 

• HC: 300 ppm; 

• NOX: 4 000 ppm; 

• SO2: 200 ppm; 

• korom:  0,5 g/m3. 

A vizsgált terület közelében a gépjármúforgalom elenyésző. Ezek a számok a beruházás legnagyobb 
intenzitású szakaszában (ez legfeljebb 4 hónapig tart) legfeljebb 10 egységjárművel fognak növe-
kedni, ami kevesebb, mint 1%-os forgalomnövekedést okoz. Az ismertetett teher- és személyfor-
galom rövid ideig fog jelentkezni, óránként kevesebb, mint 3 egységjárművel fogja megemelni a 
környező utak gépjárműforgalmát, mely nem indokolja az abból adódó légszennyező anyag kibo-
csátások számszerűsítését. A létesítési fázis levegőterhelő hatása a beruházás kivitelezése a kijelölt 
ingatlanok határvonalán túl fejt ki hatást. 

A kivitelezés során jelentkező kiporzás ellen száraz, szeles időben locsolással szükséges védekezni, 
a kedvezőtlen időjárási körülmények esetén (száraz, meleg idő) a munkaterület és az utak pormen-
tesítésével (locsolásával) minimálisra csökkenthető a kiporzás. 

5.1.4. Az üzemeltetési fázis levegőterhelő hatása 

5.1.4.1. Fűtési technológiák és kibocsátásaik 

A mobilházak fűtési és melegvíz-ellátási hőigényét villamos elosztóhálózatról fedezik majd. A te-
rületen van meglévő elektromos földkábel, melyhez a csatlakozást kell megoldani.  

A vizsgált terület földgáz ellátóvezetékkel nem rendelkezik. Aggregátor, vagy egyéb olyan berende-
zés, amelynek véggáz/füstgáz elvezető kürtője a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22.§ (1) 
bekezdése alapján a területi környezeti hatóság hatáskörbe tartozna, nem létesül. Pontforrások lé-
tesítése tehát nem tervezett. 

5.1.4.2. A mobilházak üzemeltetése során használt gépjárművek levegőterhelése 

A létesítmény működtetése során nem várható nagy mértékű légszennyezőanyag-kibocsátás, mert 
kizárólag a mobilházak áprilistól novemberig történő időszakos használatánál történik gépjármű-
forgalom. 

A létesíteni kívánt mobilházaknál 1-1 db parkolóhely kerül kialakításra. 

5.1.5. Felhagyás esetén felmerülő levegőterhelés 

A felhagyás során a létesítési fázisával megegyező levegőterhelés várható, azonban ennek ideje rö-
videbb (kb. a fele) lesz, mint a létesítés fázis ideje.  

5.1.6. Havária esetén felmerülő levegőterhelés 

Havária-esemény lehet a berendezések meghibásodása. Azonban a technológia ismeretében ez nem 
jár extra levegőterheléssel, legfeljebb a javítás során jelentkező extra kiszállások okozhatnak a for-
galom következtében levegőterhelést. 



 Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
24 / 85 

 

Egy esetleges tűzeset során jelentős levegőterhelés léphet fel. Ezért fontos a megfelelő tűzvédelmi 
berendezések megléte, valamint egy esetleges tűzeset esetén – a lehetőségekhez mérten – a szak-
szerű oltás minél hamarabbi megkezdése. 

5.1.7. Hatásterület meghatározása 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatásterület az tervezési területtel tekinthető azonosnak. 
Az ingatlan területén kívül nem érzékelhető a szabadidős létesítmény működése során környezeti 
elembe történő kibocsátás, valamint a levegőminőség romlása. 

A létesítés során folyamatos, gördülő telepítésre kerül sor, ami azt jelenti, hogy egy létesítési terü-
leten csak korlátozott ideig lesz munkavégzés, tehát a légszennyező anyagok kibocsátása is csak ez 
idő alatt fog fennállni. 

Összességében megállapítható, hogy a létesítmény életciklusának egészét tekintve a létesítési fázis 
jár a legjelentősebb légszennyező anyag kibocsátással; ám az ebből adódó kibocsátások hatása is 
csak a munkaterület közvetlen környezetére fog korlátozódni.   
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5.2. Víz és földtani közeg védelme5  

5.2.1. Domborzati viszonyok  

A vizsgált terület a Hevesi-Ártér nevű kistájon, Heves megyében található. 

A kistáj 85,4 és 90,5 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű tökéletes síkság. A relatív relief nagyon 
kis értékű, a legnagyobb szintkülönbség a 2 m/km2-t sehol sem haladja meg (átlagérték 0,5 
m/km2).  
Az Eger-Laskó hordalékkúpjától tereplépcsővel különül el. D felé enyhén lejt. Az egyhangú kistáj 
felszíni formáit teljesen a Tisza alakította ki oldalazó erózióval és erős feltöltő tevékenységével. 
Ezért csak a Tisza levágott, különböző mértékben feltöltődött morotvái, holtmedrei hoznak csekély 
változatosságot a kistáj mikrodomborzatába, kisformáiba. 
 

5.2.2. Vízrajz 

A Tisza kétoldali ártere Tiszafüred és Tiszasüly között, amely a folyó 48 km hosszú szakaszára 
támaszkodik. Itt éri el a Tiszát jobbról a Kis-Tisza (24 km, 1850 km2) vízrendszere, a Hanyi-ér (22 
km, 237 km2) és a Sarud-Sajfoki főcsatorna (33 km, 249 km2). Balról csatlakozik hozzá az Örvényi-
főcsatorna (10 km, 12 km2), a Cserőközi-Holt Tisza (10 km, 266 km2), valamint a Berei-Holt-Tisza 
vízrendszere (10 km, 45 km2). 

Kivezet belőle (ill. a Kiskörei-víztározóból) a Nagykunsági-főcsatorna (Pusztataksony felett). Szá-
raz, gyér lefolyású terület. 

A Tiszán kívül a Kis-Tiszát tápláló Egerről, valamint a Nagykunsági-főcsatornáról is vannak vízjá-
rási adatok. 

Az árvizek időpontja a tavasz és a kora nyár, míg a kisvizeké az ősz és a tél. A belvízi csatornahálózat 
megközelíti a 300 km-t. A Tiszát és a rajta duzzasztott Kiskörei-víztározót (Tisza-tó) védgátak kí-
sérik. A tározó időszakosan 28 MW-os erőművet működtet. 

Az állóvizek közül legnagyobb a változó tükrű Kiskörei-víztározó (11 000 ha); ebben az elmocsa-
rasodás megakadályozására öblítő csatornarendszer épült ki. Ezen kívül van 9 meandertó a Tisza 
mellett (amelyek egy részét a Kiskörei-víztározó vize borítja), 147 ha felszínnel. Legnagyobb a Be-
rei-Holt-Tisza Abádszalók mellett (38 ha). 

A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között van. Mennyisége nem jelentős. Kémiai jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos, de a Tisza bal partján a nátrium is nagy területen megjelenik. A 
keménység is ott a legnagyobb, 45 nk° körüli, míg máshol 15-25 nk° között van. 

Ugyanez mondható a szulfáttartalomról, mert ott meghaladja a 300 mg/l-t, míg máshol 60 mg/1 
alatt marad. 

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége általában 100-200 m között van, de víz-
hozamuk nem éri el a 100 1/s-ot bár egyes mélyfúrások több vizet is adhatnak. Kisköre egyik kútja 
60 °C-os vizet ad. 

A felszín közeli vizek minősége szempontjából problémát jelent a csatornázottság viszonylag ala-
csony szintje: közüzemi csatornahálózat 2008-ban csak Kiskörén és Poroszlón volt, a kistáj lakása-
inak a fele volt csatornával ellátva. 

 

5   A kistáj általános ismertetése, melyen a létesítés tervezett a Magyarország Kistájainak Katasztere című könyv alap-
ján történt (Dövényi Zoltán, 2010) 
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7. ábra A vizsgált terület környékén jellemző talajvízszintek6 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Kisköre település közigazgatási területe felszín 
alatti víz szempontjából érzékeny kategóriába sorolt. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján 
a vizsgált ingatlan területe „2c” kategóriába sorolt. Az érzékenység oka az alábbi: „Azok a területek, 
ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.” E besorolás 
a következő térképen látható. 

 

6 Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ 
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8. ábra A környező terület érzékenységi besorolása felszín alatti vízminőség-védelem szempontjából7 

A tervezési terület nitrátérzékeny területen található a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet alapján. A 
telephely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II. 7.) Korm. rendelet 5 § e) pontja alapján is nitrátérzékeny kategóriába tartozik. A nitrátérzékenységi 
besorolás a következő térképen látható. 

 

7 Forrás: http://web.okir.hu/map 
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9. ábra A vizsgált terület település nitrát-érzékenységi besorolása8 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált terület és a tervezett létesítmény területe 
nem része vízbázis védőterületnek, ahogyan az a következő térképen is látható.  

 

8 Forrás: http://webgis.okir.hu/base/ 

Vizsgált terület 
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10. ábra A telephely környezetében lévő felszín alatti vízbázis védőterületek elhelyezkedése9 

A vizsgált terület a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszé-
lyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek ér-
tékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tar-
tozik. 

 

9 Forrás: http://webgis.okir.hu/base/ 

Vizsgált terület 
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11. ábra Az érintett terület a nagyvízi meder része 

A vizsgált terület közvetlenül a Tisza-tó partján helyezkedik el, a Jászsági főcsatornától ÉK-re. 

Vizsgált terület 
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12. ábra A telephely közelében található felszíni vizek10 

5.2.3. Éghajlat 

A kistáj mérsékelten meleg-száraz éghajlatú terület, különösen a D-i részei. Az évi napfénytartam 
1920 és 1960 óra között változik (a D-i részen több), a nyári évnegyedben 760-770, a téliben 175-
180 óra napsütést élvez a kistáj. 

Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C között változik, az alacsonyabb értékek az É-i részen vár-
hatók. A vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,3 °C. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó 
napok száma 197-200 (tavaszi-őszi határnapja ápr. 1-3. és okt. 19-20.). A fagymentes időszak kb. 
195 napig tart, ápr. 9-10. körül kezdődik és okt. 22. körül ér véget. Az évi abszolút hőmérsékleti 
maximumok és minimumok átlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C. 

A csapadék éves mennyisége 520-540, de D-en csak 510-520 mm. A vegetációs időszak csapadéka 
300-310 mm. A 24 órás csapadékmaximum 113 mm (Poroszló). A hótakarós napok száma 33-35, 
az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. 

 

10 Forrás: http://web.okir.hu/map/ 
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Az ariditási index 1,30-1,35, de D-en 1,35 fölötti. A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, de nem kicsi a 
D-i és a K-i szél aránya sem. Nagyjából ez a kistáj a választóvonal az Észak-Alföldön: tőle Ny-ra 
inkább az ÉNy-i, K-re pedig az ÉK-i szél az uralkodó. 

Az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s alatti. Különösen a D-i vidékeken kevés a csapadék, emiatt 
a gazdaságos termesztés érdekében indokolt az öntözés. 

 

5.2.4. Földtani viszonyok 

A kistáj a jelenkorig hatékony, erős szerkezeti vonalnyalábokon fekszik (Közép-magyarországi-vo-
nal). A medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotják. A miocéntől a holocénig süllyedő, 
nagy vastagságban feltöltött térszín. Süllyedése különösen a pliocén elejétől volt erős, a 2000 m-re 
vastagodó pannóniai üledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor települt. A jelenkorig tartó süllyedés 
következtében a felszínt mindenütt több m vastag, a Tiszához kapcsolódó folyóvízi üledék - 
lösziszap, öntésiszap, öntésagyag - borítja. 

A vizsgálat területek közvetlen környezetének földtani adatai szerint folyóvízi aleurit található. Ezt 
mutatja be a felszíni földtani térkép, mely a következő ábrán látható. 

 

 

13. ábra: A vizsgált terület felszíni földtani térképe 11 

 

 

11 Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ 
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5.2.5. Talajviszonyok 

A kistájban a Tiszán kialakított víztározó jelentős tájformáló tényezőként szerepel, minthogy a táj 
területének együttesen 60%-ot kitevő különböző réti talajféleségek 25%-át foglalja. 

A Kiskörei-víztározó lehetőséget teremt az öntözésre, de a talajvízszint emelésével másodlagos szi-
kesedést is kiválthat, amely az öntözés kiterjesztésével tovább erősödhet. 

A Tisza öntésanyagain vályog és agyag fizikai féleségű, többnyire savanyú öntés réti talajok képződ-
tek (20%), amelyek termékenységi besorolása a 30-45 (int.) talajminőségi kategória. A zömében 
(60%) szántóként hasznosítható talajok jó búza-, kukorica- és cukorrépatermők, de művelhetősé-
gük és termésbiztonságuk nagymértékben a nedvességviszonyok alakulásától függ. 

A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet és a víztározó területe is főként erre a talajtípusra esik. A több-
nyire löszös anyagon kialakult, agyag fizikai féleségű réti talajok (19%) kémhatása erősen savanyú. 

Termékenységi besorolásuk a 30-40 (int.) földminőségi kategória. Szinte teljes egészében (90%) 
szántóként, búza- és kukoricatermő területként hasznosulhatnak. 

A szikes talajok a kistájban jelentős területen (33%) megtalálhatók. A réti szolonyecek (6%), a 
sztyepesedő réti szolonyecek (6%) és a szolonyeces réti talajok (21%) felszíne egyaránt többéke-
vésbé savanyú kémhatású. A szolonyeces réti talajok termékenysége (int. 25-40) lehetővé teszi szán-
tóterületi hasznosításukat. Öntözésük a másodlagos szikesedés lehetőségét hordozza. A szikes ta-
lajok szikességük mértékétől függően 25-től 60%-ig legelőként hasznosíthatók. A tájban kis (3%) 
területi kiterjedésben csernozjom talajfoltok is találhatók. A csernozjom jellegű homoktalajok (1%), 
az alföldi mészlepedékes csernozjom (1%) és a réti csernozjom talajok (1%) a táj legértékesebb 
búza- és kukoricatermő talajai. Érdekesség, hogy a csernozjom jellegű homoktalaj szőlőtermesz-
tésre is alkalmas (15%). 

 

 

5.2.6. A tervezett beruházás talajra, földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt ha-
tásai 

5.2.6.1. Létesítés hatása a talajra 

Az építés során tereprendezés tervezett mind a terelőtöltés, partbiztosítás és a mobilházak telepítése 
során. A forgalomnövekedés környezeti hatásai csak átmenetiek a használatba vétel idejére meg-
szűnnek. 

A Tisza folyó jp 135+403 tkm szelvényben egy 60 m hosszúságú, 6 m szélességű terelőtöltést, 
valamint a Tisza folyó jp 135+406-135+573 tkm szelvények között, valamint a 135+717-135+842 
tkm szelvények között a partbiztosítás tervezett kialakítása a jelenlegi partérrel párhuzamosan félbe 
vágott akácfaoszlop építésével partbiztosítást kívánják kialakítani. A partbiztosítás tervezett kiala-
kítása a jelenlegi partérrel párhuzamosan, attól 15 méterre a Tisza folyó irányában kerül kialakításra. 
A partbiztosítás félbe vágott akácfaoszlop építésével valósul meg.  

A feltöltés tervezett mennyisége: 9876 m3. 

Mivel ezen iszap a tó természetes feliszapolódásából adódó anyag kitermeléséből (hidromechani-
záció) fakad, emiatt külön töltésmegbontás (töltéselőtérben végzett földfejtés) nem történik. Ennek 
megfelelően töltésmegbontási engedély beszerzése nem szükséges. A fent leírt mennyiségtől eltérő 
kotrás esetén azonban szükségessé válhat az engedély beszerzése. 

A terelőtöltés felső élének szintje: 89,02 mBf. 
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A terelőtöltés kialakítása által, a meder ezen a szakaszon szűkül, áthelyeződik, kb. 60 m-rel ez azon-
ban árvízi problémát, visszaduzzasztást mérete miatt nem okoz. Ugyan a nagyvízi meder része, de 
áramlás tekintetében holttérnek tekinthető ez a mederrész. 

Az üzemeltetés során az alábbi vízszintekre kell tekintettel lenni: 

- Nyári üvsz: Kisköre felső ~ 725+5 cm, 88,57 m.Bf. 

- Nyári max. üvsz: Kisköre felső ~ 735+5 cm, 88,67 m.Bf. 

- LNV: Kisköre felső: 1040 cm, 91,72 m.Bf. 

- MÁSZ: Kisköre felső: 1074 cm, 92,04 m.Bf. 

A vonatkozó szakaszon az árvízvédelmi töltés koronaszintjének magassága (kialakított aszfalt ko-
ronaburkolat tengelyében) 92,72 mBf. 

A mobilházak víz felőli homlokzati fala a korábban megépült partvédő műtől 8 méterre, a mobil-
házak töltés felőli homlokzati fala a töltéslábtól mérve 17-26 méterre helyezkedik majd el. 

A fejlesztéssel érintett kivitelezési terület közműhálózatot nem érint. A H-1 részletes helyszínrajzon 
tervezési határként került megjelölésre az ivóvíz és nyomott szennyvízvezeték indítási pontjai. Köz-
művezetékekre történő csatlakozásuk a későbbiek folyamán külön tervben fog realizálódni. 

A mélyépítmény egy 5 m3 térfogatú műanyag RITPOLY PP műanyag akna. A szennyvíz átemelő 
aknába érkező szennyvíz gravitációs csatornán keresztül jut az 1,5 m átmérőjű műanyag átemelő 
aknába, ahonnan GRUNDFOS szivattyú emeli át a nyomóvezetékbe. 

A tervezett víziközmű hálózatokat minimum 20 cm vastag tömörített homokos kavicságyazatra 
kell építeni. Gondoskodni kell a rétegenkénti föld visszatöltésről és tömörítésről. A csőzónában és 
közvetlenül a cső felett csak kézi tömörítés végezhető. 

A tervezésnél figyelembe vettük a meglévő vezetékek elhelyezkedését, azokhoz történő csatlakozás 
lehetőségét. 

A víziközművek építésből kikerülő földet a terep feltöltésére, vagy tereprendezésre lehet felhasz-
nálni. Ha szükséges a területről el kell szállítani az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, kijelölt 
helyre. 

A töltésen haladó 3 méter széles aszfaltozott kerékpárút szerkezetét 5 méter hosszan el kell bontani 
vele azonos szintben monolit vasbeton teherelosztó lemezt kell készíteni 20 cm vastagságban két-
oldali hálós vasalással. 

A létesítési fázisban alkalmazott nehéz tehergépjárművek, munkagépek közlekedése, parkolása, va-
lamint a rakodás során bekövetkező meghibásodások, esetleges balesetek alkalmi (havária) jelleggel 
kockázatos anyagok környezetbe kerülését okozhatják. Az ilyen káresemények elhárítására a kivite-
lező rendelkezik a megfelelő eszközökkel (kézi szerszámok, felitató anyag, hulladékgyűjtő zsák).  

A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a felszíni-, felszín alatti, 
valamint a földtani közeg szennyeződésének elkerülése érdekében – gondoskodnak. Az építési, fel-
vonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 
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5.2.6.1.1. Talajvizsgálati jelentés12 

A Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2289 hrsz. alatti szabadvízi strand partvédelem és közművek létesí-
tésére geotechnikai jelentés és talajmechanikai szakvélemény készült 2021. októberében. A szakvé-
leményt megalapozó helyszíni munkálatokat 2021. október 13-án végezték el. 

A szakvélemény alapján a felszín közeli altalajok ártéri öntéstalajok, közepes és kövér agyagok. 
Normál terhelésű létesítmények síkalapozással alapozhatók és feltöltések és a fekete szerves talajok 
alatt. 

Víz és szennyvíz vezetékek a mentetlen oldalon hajlékony KPE csövekkel tervezhetők. Szennyvíz-
elvezetést a mentetlen oldalon nyomott rendszerrel kell kialakítani. Átemelő műtárgyak kisüllyesz-
téssel is kivitelezhetők. 

Az új feltöltéseket, partbővítéseket cölöpsoros vagy kövezéses megtámasztással, partbiztosítással 
kell tervezni. Műtárgyakat felúszásra méretezni, talajvíznyomás ellen szigetelni kell.  A földmunká-
val kitermelt talajok a III.-IV. fejtési osztályokba sorolhatók. A kövér agyag talajok nehezen tömö-
ríthetők. 

5.2.6.2. Üzemelés hatása a talajra 

A tervezett tevékenység talajra, földtani közegre gyakorolt hatásainak hatásterülete a tevékenységgel 
érintett telephely határával vehető azonosnak, de normál üzemmenetben ezen a területen sem vár-
ható kedvezőtlen hatás. 

5.2.6.3. Felhagyás talajra gyakorolt hatása 

A felhagyási tevékenységből – normál üzemállapot mellett – a földtani közegbe történő kibocsátás 
nincs. A terület későbbi igényeknek megfelelő területhasználata biztosítható lesz, erről a terület 
mindenkori tulajdonosa dönthet majd felhagyás esetén. 

5.2.6.4. Havária talajra gyakorolt hatása 

Az ingatlanra tartó gépjárművekből történő olajszivárgás a legfontosabb potenciális havária ese-
mény, ezért az ilyen eset elhárítására mindenképpen fel kell készülni. Az elfolyó olajokat lehetőség 
szerint felfogják vagy a talajról felitatják (homok) és az elszennyeződött felületről kézi eszközökkel 
(lapát, ásó) feltakarítják. A keletkezett hulladékot a káros hatásoknak ellenálló zárt edényzetben 
(fémhordó stb.) elkülönítetten, tárolják és engedéllyel rendelkező kezelő/ártalmatlanító szervezet-
nek adják át. 

5.2.6.5. A létesítmény vízhasználata 

A fejlesztéssel érintett kivitelezési terület közműhálózatot nem érint. A H-1 részletes helyszínrajzon 
tervezési határként került megjelölésre az ivóvíz és nyomott szennyvízvezeték indítási pontjai. Köz-
művezetékekre történő csatlakozásuk a későbbiek folyamán külön tervben fog realizálódni. 

A területen elhelyezendő 12 db mobilházban átlagosan 4 fővel számolva, a várható vendég létszám 
48 főre adódik. A napi vízfogyasztás: 130 l/fő/nap, illetve β=1,2 (fejlődő területi tényezőt) alkal-
mazva, az összes napi vízigény: 7,488 m3/d. Óracsúcs tényezőre: 1/8 –at választva, az óracsúcs: 
0,94 m3/h –ra adódik, mely 0,26 l/s. 

A rendelkezésre álló hálózati adatok alapján, ezen vízigények, illetve a későbbiek folyamán tervezett 
esetleges fejlesztések biztonsággal kiszolgálhatók, a tervezett DN 90 KPE vezetékkel. 

 

12  Forrás: Horváth Ferenc geotechnikai jelentés, talajmechnanikai szakvéleménye a Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2289 
hrsz., szabadvízi strand partvédelem és közművek tervezéseihez 
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5.2.6.6. A keletkező szennyvíz kezelése 

A létesítés során a szociális igény a strand területén a már meglévő szociális helyiségekben biztosí-
tott. 

Az üzemelés során a területen elhelyezendő 12 db mobilházban átlagosan 4 fővel számolva, a vár-
ható vendég létszám 48 főre adódik. A fentiek alapján részletezett számítás alapján az összes napi 
szennyvíz elvezetési igény: 7,488 m3/d. Óracsúcs tényezőre: 1/8 –at választva, az óracsúcs: 0,94 
m3/h –ra adódik, mely 0,26 l/s. 

Létesítésre kerülő víziközművek: 

• V-1-0 DN 90 KPE ivóvíz gerincvezeték összesen: 208 m 

• V-1-0 DN 32 KPE házi bekötés leágazó vezeték összesen: 60 m 

• SZVNY-1-0 DN 90 KPE nyomott szennyvíz gerincvezeték összesen: 63 m 

• SZV-1-0 DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték összesen: 146 m 

• SZV-1-0 DN 110 KG-PVC házi bekötés leágazó vezeték összesen: 42 m 

A vezetékek kiépítésével a mobilházak vízi közmű igényeinek ellátása biztosítható. 

A kivitelezési munkálatok a Tisza folyó jp. 135+400 – 135+568 tkm. szelvények közötti vízoldali 
előteret, valamint partszakaszt érinti. 

A gravitációs szennyvízvezetéken érkező szennyvizet a Tisza folyó 135+568 tkm szelvényben a 
vízoldali előtéren létesítendő 5 m3-es RITPOLY PP átemelő akna fogadja. 

5.2.6.7. Csapadékvíz elvezetése 

A zöldterületeken a csapadékvizek elvezetése nem szükséges, azok a területen elszikkadnak, ezért 
ezzel nem számolunk.  

A burkolt felületeken keletkező csapadékvizek esetében meg kell különböztetni a tetőfelületekről 
és az egyéb felületekről származó, szennyezett csapadékvizeket. A tetőfelületekről származó csapa-
dékvizek elszikkaszthatók, elvezethetők befogadóba, vagy összegyűjtés után hasznosíthatók pl. ön-
tözésre.  

Az egyéb burkolt felületekről (közlekedési utak, parkolók stb.) származó csapadékvizek szennye-
zettségük miatt előkezelést igényelnek másodlagos felhasználás, vagy befogadóba történő bevezetés 
előtt. A csapadékvíz gyűjtése, elvezetése külön kerül tervezésre. 

A csapadékvizek másodlagos hasznosításával csökkenthetők a felhasznált vízmennyiségek. Ameny-
nyiben a csapadékvizek nem kerülnek hasznosításra, úgy bevezethetők élővízbe. Ebben az esetben 
szükséges megkérni a tó üzemeltetőjének, fenntartójának az engedélyét is. A befogadóba történő 
bevezetés előtt a csapadékvizet elő kell tisztítani, amely egyrészt mechanikai tisztítást jelent (durva 
és finom uszadék szűrőből és homokfogóból kell álljon), másrészt ezt ki kell egészíteni olajfogóval 
is. 

5.2.6.8. Vízkivétel, felszín alatti és felszíni vizekre gyakorolt hatás 

A vízellátás biztosítása érdekében fúrt kút nem tervezett. 

A területen rendelkezésre állnak közüzemi hálózatok, a rácsatlakozás és az esetleges későbbi háló-
zati fejlesztésekkel a tervezett vízigények kiszolgálhatók. 

Az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére szintén közüzemi hálózaton van lehetőség. A 
tervek szerint egy gravitációs összefolyású túlnyomórendszerhez csatlakozó szennyvízaknából ke-
rül átemelő szivattyún keresztül a csatornába. 
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A mobilházak működtetése során a fentiek alapján a felszíni és a felszín alatti vizek védelme bizto-
sított.  

A zöldfelületi területeken keletkező csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felületeken keletkező 
csapadékvizek szennyeződhetnek, ezért ezek előreláthatóan külön kerülnek majd gyűjtésre, előtisz-
tításra. 

5.2.6.9. Havária esetén felmerülő vízterhelések 

A létesítés és az üzemelés során – esetleges berendezés- vagy járműmeghibásodás, havária esetén – 
üzemanyag- vagy olajkifolyás történhet, amelynek szétterjedése felitató anyag (pl.: homok) haszná-
latával megállítható, illetve munkagépekkel eltávolítható. Ilyen esetben a szennyezett homokot 
seprű és lapát segítségével eltávolítják a területről, külön gyűjtőedényzetbe (fém tároló és/vagy 
ADR-zsák) helyezik, majd veszélyes hulladékként elszállíttatják és ártalmatlaníttatják arra hulladék-
kezelési engedéllyel rendelkező céggel. 

5.3. Hulladékgazdálkodás 

5.3.1. Létesítés során keletkező hulladékok 

A létesítési fázis tereprendezési munkálatokkal kezdődik, illetve nagyobb mértékű földmunkákkal. 
Az ennek során kitermelt humuszréteg és altalaj – amennyiben szennyezésmentes – visszatöltésre 
kerül. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén 
használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 
VM rendelet 2. melléklete szerint. 

A mobilházak létesítési fázisa alatt főleg építési hulladék és csomagolási hulladék keletkezésével kell 
számolni. Ezen kívül, a területen dolgozók szükségleteiből fakadóan keletkezik még említésre méltó 
mennyiségben települési hulladék is. Lényegesen kisebb mennyiségben keletkezhetnek veszélyes 
hulladékok is a létesítés során.  

A keletkező hulladékok pontos fajtája és mennyisége a tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert, 
azonban korábbi tapasztalatok alapján a lentebb felsorolt, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 
(VIII. 27.) VM rendelet alapján meghatározott hulladéktípusok keletkezésével lehet számolni.  

A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kivitelező azonosító kód 
szerint besorolja a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint, 
és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében 
szelektíven gyűjti.  

A hulladékok tárolására megfelelő edényzetről a kivitelező fog gondoskodni, elszállítását idősza-
konként biztosítja. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő munkahelyi 
gyűjtőhely(ek) az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének sza-
bályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt követelmények szerint létesül(nek). 
A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell, a gyűjtő edényzeteket pedig azonosító címké-
vel kell ellátni. 

A hulladékokat további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási 
vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.  
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Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely önmagában veszélyes hulla-
déknak nem tekinthető, illetve amely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. A létesítési fázis alatt 
várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok a következők: 

• 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 

• 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 

• 15 01 03 Fa csomagolási hulladék 

• 17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbö-
zik a 17 01 06-tól 

• 17 02 01 Fa 

• 17 02 02 Üveg 

• 17 02 03 Műanyag 

• 17 04 05 Vas és acél 

• 17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

• 17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

• 17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

• 17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 

• 17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 

• 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-
től és a 17 09 03-tól 

• 20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék (növényi részek)  

• 20 03 01  Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 

Veszélyes hulladékként kell tekintenünk az építkezés során keletkező olyan anyagokat, melyek a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében szereplő veszélyességi jel-
lemzők legalább egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok a telepítési munkálatok során, illetve 
havária esetén (pl.: üzemanyag elfolyás) keletkezhetnek. A létesítési fázis alatt várhatóan keletkező 
veszélyes hulladékok a következők: 

• 13 01 13* Egyéb hidraulika olajok 

• 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett cso-
magolási hulladék 

• 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

• 17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

• 17 05 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 

• 17 06 03* Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tar-
talmazzák 

• 17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ide-
értve a kevert hulladékokat is) 

Az építési- és bontási munkák időszakában esetlegesen előfordulhat, hogy szennyező anyagok ke-
rülnek a környezetbe munkagépek, illetve szállítójárművek kenő- és üzemanyagának elcsöpögése, 
folyása miatt. Ezen szennyezőanyagok felitatására megfelelő felitató anyagot kell a területen tartani. 
A szennyeződött felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ilyen káresemények elhá-
rítására a kivitelező rendelkezik a megfelelő eszközökkel (kézi szerszámok, felitató anyag, hulladék-
gyűjtő zsák). A keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelező a veszélyes hulladékkal 
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kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
szerint jár el.  

A telephely területén kerül sor az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezé-
sére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely kialakítására, ahol a munkaterületre kihelyezett gyűjtőedényze-
tek biztosítják, hogy keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítve kerül-
jenek gyűjtésre. A gyűjtőedényzet alatt kármentőt kell elhelyezni, hogy folyékony hulladék a gyűj-
tőedényzet sérülése esetén se okozhasson szennyeződést. A veszélyes hulladékok csapadékvízzel 
és bármely környezeti elemmel történő érintkezését meg kell akadályozni.  

Az építkezés során keletkező veszélyes hulladékot a kivitelezőnek (akinek a tevékenysége során a 
veszélyes hulladék keletkezik) kell elszállíttatnia, illetve a környezetszennyezést kizáró módon tör-
ténő gyűjtéséről, ártalmatlaníttatásáról gondoskodnia. 

5.3.2. Üzemelés során keletkező hulladékok 

A mobilházak üzemelése során áprilistól novemberig tartó időszakos jelenlét lesz. A hulladékkép-
ződés során főként kommunális hulladékokkal (HAK 20 03 01, HAK 20 01 39) számolhatunk.  

A burkolt felületeken keletkező csapadékvizek gyűjtése és kezelése külön tervek alapján fog tör-
ténni. A mobilházak mellett kialakított parkolókban esetlegesen keletkező gépjárművekből elfolyó 
olaj gyűjtésére tervezetten olajfogó berendezés telepítésére kerül sor. Az így keletkezett hulladéko-
kat arra engedéllyel rendelkező hulladék kezelő szervezetnek adják át. 

Az üzemelés során keletkező szennyvíz- elvezetése a kiépítésre kerülő közműhálózaton tervezett. 

5.3.3. Felhagyás esetén keletkező hulladékok 

Felhagyás esetén két lehetőség merül fel. Az egyik, hogy a vállalkozás a telepet az eredeti funkció-
jának megtartása mellett tovább értékesíti és azt a rendeltetésének megfelelően hasznosítják. A má-
sik lehetőség során a meglévő épületeket, és a telepített berendezéseket elbontják és elszállítják. 
Ebben az esetben az épületek bontásából származó hulladékok bizonyos arányban újrahasznosít-
hatók (pl.: betonszerkezetek; vas- és fém hulladékok), illetve hulladéklerakóba elhelyezhetők. Ez 
esetben a várható hulladékok pontos típusa, mennyisége csak közvetlenül a bontást megelőzően 
határozható meg.  

5.3.4. Havária esetén keletkező hulladékok 

A létesítési és üzemeltetési fázisban egyaránt előfordulhatnak olyan havária-események, melynek 
során hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a különböző szállítójárművek borulása, sérülése. Ezek ese-
tében a következő hulladékok keletkezésével kell számolni: 

• 15 02 02* – veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a kö-
zelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat; 

• 17 05 03* – veszélyes anyagokat (szénhidrogéneket) tartalmazó föld és kövek; 

• 13 01 13* – egyéb hidraulikaolaj; 

• 13 02 08* – egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj. 

Ugyanakkor elmondható, hogy a megfelelő munkafegyelem és az elérhető legjobb technika alkal-
mazásával ezen havária-események bekövetkezési valószínűsége minimálisra csökkenthető, így a 
havária során keletkező hulladékok mennyisége sem jelentős. 
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5.4. Zaj és rezgés elleni védelem 

5.4.1. A környezet és a védendők leírása 

A vizsgált ingatlanok Kisköre település területén találhatóak. Kisköre Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI.3.) önkormányzati rendelete alap-
ján a 0674/4 és 0680/13. hrsz.-ú ingatlanok jelentős része „V” jelű vízgazdálkodási terület. Emellett 
a területeken található még Kgá jelű gátterület, Ksp jelű sportterület, Ev jelű véderdő és Kk jelű 
kempingterület. A 2288 és 2289 hrsz.-ú ingatlanok pedig különleges strandterületek. A vizsgált te-
rület és környezetének rendezési terv szerinti besorolása az alábbi ábrán látható. 

 

14. ábra: A telephely környezetéről részlet Kisköre szabályozási tervéből 13 

A környező ingatlanok területhasználata a négy fő égtáj szerint az alábbiakban kerül ismertetésre. 

• Északi irányban a területtel közvetlenül szomszédos Hü besorolású hétvégiházas üdülő-
terület található, melynek keleti része beépítetlen, nyugati része pedig fokozatosan beépülő 
terület. A település külterülete ebben az irányban kb. 250 méterre kezdődik. A legközelebbi 
védendő ingatlan ebben az irányban a tervezési terület határától 26 méterre, a beruházással 
érintett területtől pedig kb. 130 méterre található, ez a 3035/1. hrsz.-ú „kivett üdülőépület, 
udvar”. A védendő ingatlan térképi jele: 1001. (Az építményjegyzék szerinti besorolás: 1110 
– Egylakásos épületek.)  

• Keleti irányban a Tisza-tó mentén hosszan a tervezési terület által is érintett 0674/4. hrsz.-
ú ingatlan található, melynek keleti része nem érintett a létesítésben. Ebben az irányban 500 
méteres körzetben zajvédelmi szempontból védendő ingatlan vagy épület nem található. 

• Déli irányban a Tisza-tó, mint V jelű vízgazdálkodási terület található. Ebben az irányban 
500 méteres körzetben zajvédelmi szempontból védendő ingatlan vagy épület nem talál-
ható. 

 

13 Forrás: Kisköre szabályozási terve 
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• Nyugati irányban Üü besorolású üdülőházas üdülőterületek találhatóak. A legközelebbi 
védendő ingatlan ebben az irányban a tervezési terület határától 120 méterre, a beruházással 
érintett területtől pedig kb. 380 méterre található, ez a 2280/11. hrsz.-ú „kivett kemping és 
épületei”. A védendő ingatlan térképi jele: 1002. (Az építményjegyzék szerinti besorolás: 
1212 – Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek.) 

A védendő épületek meghatározása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapján történt. A védendő épületek a 
következő térképen láthatóak. 

 

 

15. ábra: Védendő épületek elhelyezkedése 

5.4.2. A területre jellemző háttérterhelés értéke 

A vizsgált terület környezetének zajvédelmi alapállapotának meghatározása céljából alapállapot 
meghatározást végeztünk. 

A helyszíni vizsgálatokat nappali időszakban végeztük. A tapasztalatok alapján a tervezési terület 
környezetében lévő védendő létesítményeknél minimális gazdasági eredetű, valamint közlekedésből 
származó zajterhelés volt tapasztalható. 

A mérést 2022. szeptember 2-án 9:00 és 10:00 között (nappali időszakra) és 22:30 és 23:30 között 
(éjjeli időszakra) végeztük. A méréshez SVANTEK 979 típusú zajszint analizátort használtunk. Az 
alkalmazott műszer pontossága I. osztályú. 

A mérés során tapasztalt meteorológiai viszonyokat az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

Jellemző Mennyiség nappal Mennyiség éjjel Mértékegység 

Hőmérséklet 22 18 ºC 

Szélsebesség 0,5 szélcsend m/s 

1001 jelű vé-

dendő 

1002 jelű vé-

dendő 
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Jellemző Mennyiség nappal Mennyiség éjjel Mértékegység 

Szélirány ÉNy Ny - 

Egyéb jellemző borult borult - 

8. táblázat: A mérés meteorológiai jellemzői 

A vizsgálati pontot a vélhetően legnagyobb zajterhelést kapó védendő létesítmények közelében 
vettük fel, a Kisköre, 3035/1. hrsz.-ú ingatlan közelében (EOV: 761066; 241248; 1001 jelű vé-
dendő), valamint a 2280/11. hrsz.-ú ingatlan közelében (EOV: 760635; 240841; 1002 jelű vé-
dendő).  

A vizsgálat során a mérést addig végeztük, míg az Laeq szint változása 0,1 dB-en belül maradt.  

A mérési eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

Mérési pont helye 

LAeq (mért, 
nappal) 

dB(A) 

LAeq (mért, éj-
jel) 

dB(A) 

1001 jelű védendő közelében 1,5 m magasságban 37,8 32,1 

1002 jelű védendő közelében, 1,5 m magasságban 38,4 31,9 

9. táblázat: Mérési eredmények 

5.4.3. Létesítéskori zajterhelés 

5.4.3.1. A létesítés zajkibocsátása 

A létesítési tevékenység kevesebb, mint egy évet vesz igénybe és kizárólag a nappali időszakban 
zajlik. 

A létesítés során az alábbi táblázatban részletezett zajforrásokkal számolhatunk. 

Berendezés/mun-
kafázis megneve-

zése 

Zajforrás 
száma 

Da-
rab-
szám 

Hangteljesít-
ményszint 

LW 

Üzemelési 
idő (óra/db) 

Üzemelési idővel és 
darabszámmal sú-

lyozott hangteljesít-
ményszint 

Nagy földmunkagép 
(dózer) 

01 1 105 6 103,8 

Homlokrakodó 02 2 102 8 105,0 

Kis földmunkagép 
(Bobcat) 

03 1 102 8 102,0 

Tehergépjárművek 04 1 100 6 98,8 

Egyéb építési zaj 05 1 101 8 101,0 

10. táblázat: Munkavégzés zajkibocsátása 
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A zajforrások a munkálatok ideje alatt a telephely területén belül mozognak. Ezért a biztonság 
javára a zajforrásokat a munkaterület középpontjában összegeztük és a létesítési terület határánál 
vettük figyelembe minden irányban, folyamatos üzemet feltételezve. 

5.4.3.2. A létesítés zajterhelése 

A hangterjedés számítását az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján végezzük 
el, figyelembe véve a távolság, a levegő hangelnyelése és a talajhatás csillapítását. 

Formálisan 

 – (A jelölések a szabvány szerint.) 

A számítás során a zajforrások elhelyezkedését, a vizsgálati ponttól mért távolságát, a levegő elnye-
lését, a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását vettük figyelembe, melynek során 10 °C 
hőmérséklettel és 70 % relatív páratartalomhoz tartozó értékkel számoltunk.  

A beépítettség árnyékoló hatását zajtérképező szoftver segítségével vettük figyelembe. 

Az építés várható időtartama 1 hónap feletti, de 1 évet meg nem haladó, munkabeosztása 1-2 nap-
pali műszak. 

A vonatkozó határértékeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

Sor- 

szám 

 

 

Zajtól védendő terület 

 

 

Határérték (LTH) az LAM’
 megítélési szintre*  

(dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 
évig 

1 évnél több 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal 
 06-22 

óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal 
 06-22 

óra 

éjjel  
22-06 
óra 

1. 
Üdülőterület, különleges terüle-
tek közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvá-
rosias, falusias, telepszerű be-
építésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a zöldterü-

let 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépí-

tésű), a vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

11. táblázat: Zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. 2. sz. melléklete 
alapján  

Ezek alapján a létesítési időszakra vonatkozó nappali határérték a gazdasági területen lévő véden-
dőre vonatkozóan 55 dB (1001 és 1002 jelű védendők). Éjszakai határértéket nem veszünk figye-
lembe, mivel éjszakai munkavégzés a telepítés fázisában sem tervezett. 

A számításokat a fent felsorolt – a munkavégzés határához legközelebb eső – védendők homlok-
zatainak határa előtt 2 méterrel végezzük el 1,5 méter magasságban. 

temLdirwAeq KKKKKKKLL −−−−−++= 
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Zajforrás Lw sm Hm 
Korrekció 

L(t) 
Kir KΩ Kd KL Km KB Kn Kr 

1001 jelű védendő 

Nagy földmunkagép (dózer) 104 130 3,0 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 49,1 

Homlokrakodó 105 130 2,0 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 50,1 

Kis földmunkagép (Bobcat) 102 130 1,5 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 47,1 

Tehergépjárművek 99 130 2,0 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 44,1 

Egyéb építési zaj 101 130 1,5 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 46,1 

Összesen        54,8 

1002 jelű védendő 

Nagy földmunkagép (dózer) 104 380 3,0 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 39,0 

Homlokrakodó 105 380 2,0 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 40,0 

Kis földmunkagép (Bobcat) 102 380 1,5 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 37,0 

Tehergépjárművek 99 380 2,0 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 34,0 

Egyéb építési zaj 101 380 1,5 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 36,0 

Összesen        44,7 

12. táblázat: A védendő homlokzatok előtt 2 m-rel, 1,5 m magasságban várható zajszint (létesítés) 

A táblázatok alapján látható, hogy még az összes munkafázis egyidejű végzése esetén is alatta marad 
a zajterhelés a zajvédelmi határértékeknek a legközelebbi, védendő épületek esetében. A gyakorlat-
ban ugyanakkor elmondható, hogy az egyes zajforrások a valóságban várhatóan nem fognak egy-
szerre üzemelni, valamint egymástól távolabb végzik majd a különböző munkafolyamatokat, így a 
fentiekben számolt maximális zajterheléshez képest is alacsonyabb maximális értékek várhatóak a 
gyakorlatban. 

5.4.4. Az építési tevékenység zajvédelmi hatásterülete 

Az építési tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterüle-
tének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 
dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zaj-

forrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 

45 dB. 

A hatásterületi határértékeket az egyes irányokban az alábbiakban foglaljuk össze.  
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Megítélési pont (irány) Határérték LTH (dB(A)) 

Üü, Hü övezetek 45 

Egyéb, nem gazdasági övezetek 55 

13. táblázat: Építés zajvédelmi hatásterületének határa 

A hatásterület meghatározását hangterjedést modellező, SoundPlan programmal végeztük. 

A hatásterület kiterjedését a következő ábra keretein belül mutatjuk be. 

 

16. ábra: A létesítés zajvédelmi hatásterülete 14 

A modellezés és az elvégzett számítások alapján látható, hogy a kivitelezés zajvédelmi hatásterülete 
védendő ingatlanokat érint, azonban a vonatkozó határértékek itt is teljesülnek. 

Az építési tevékenység során a zajvédelemre vonatkozó előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.  

A rendelet alapján: 

12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles 
betartani. 

 

14 Az alaptérkép forrása: Google Maps. A modellezés SoundPlan programmal történt. A létesítés zajvédelmi hatáste-
rületének határát feketével jelöltük. 
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13. § (1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betar-
tása alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki 
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

Mindezek alapján a határértékek betartására mindenképpen törekedni kell, azonban amennyiben az 
előzetes számítások szerint a vonatkozó határértékeket betartani nem lehet, a környezetvédelmi 
hatóságtól a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhető. 

A létesítés során a zaj által okozott hatás elviselhetőnek minősül. 

Emellett elmondható, hogy a felhagyási fázisban a létesítési fázishoz hasonló zajterheléssel kell szá-
molni – a hasonló építési-bontási tevékenységek következtében. 

5.4.4.1. Az építési tevékenységhez kapcsolódó közlekedés zajkibocsátása által okozott zajterhelés 

Az építési fázis legnagyobb intenzitású szakaszában (ez legfeljebb 3 hónapig tart) legfeljebb 20 egy-
ségjárművel fog növekedni a környező utak forgalma. Az ismertetett teher- és személyforgalom 
rövid ideig fog jelentkezni, óránként kevesebb, mint 10 egységjárművel fogja megemelni a környező 
utak gépjárműforgalmát, mely nem indokolja az abból fakadó közlekedési zaj növekedésének szám-
szerűsítését. A létesítési fázisra vonatkozóan közvetett hatásterület kijelölése nem szükséges. 

5.4.5. Üzemeléskori zajterhelés 

5.4.5.1. Zajforrások, zajkibocsátások ismertetése 

Az üzemeltetési fázisban a tevékenységnek minimális zajkibocsátása lesz. Zajforrásként egyedül a 
minimális mértékű telephelyen belül lévő gépjárműforgalom, valamint az épületek klímaberende-
zései jelentkeznek. 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint az üzemi létesítmény 
zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb kör-
nyezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni. Tekintettel arra, hogy az egyes kar-
bantartási műveletek, valamint a fűnyírás, parkgondozás évente kevesebb, mint 12 alkalommal fog-
nak megtörténni, azok hatásait számszerűsíteni nem szükséges. 

A berendezések hatását számítással és modellezéssel határoztuk meg, gyártói adatok alapján. A lé-
tesítendő zajforrások kültériek. 

A zajforrásokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

Zajforrás 
jele 

Berendezés megne-
vezése 

Mennyisége 

(db) 

Zajteljesítmény-
szint (dB) 

Üzemelési 
idő 

Z1 Személygépjármű 1 80 1 óra (nappal) 

Z2 Klímaberendezés 12 65 
Folyamatos 

(nappal) 

14. táblázat: Zajforrások 
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Egyéb kültéri zajforrás nem létesül.  

A zajforrások elhelyezkedését az alábbi helyszínrajzon mutatjuk be. 

 

17. ábra: Zajforrások elhelyezkedése 

5.4.5.2. Zajterhelési határértékek meghatározása 

A vizsgált terület környezetére vonatkozó zajterhelési határértékeket, amennyiben a területen van 
védendő létesítmény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján a következő táb-
lázatban mutatjuk be: 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTh) az LAM’kö 
megítélési szintre (dB)15 

Nappal 

(6-22 óra) 

Éjjel 

(22-6 óra) 

1 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészség-

ügyi terület 
45 35 

2 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telep-

szerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület 

50 40 

3 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4 Gazdasági terület 60 50 

15. táblázat: Üzemelés közbeni zajterhelési határértékek 

 

15 Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

Z1 

Z2 
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A fenti területekre vonatkozó zajterhelési határérték, amennyiben a területen van védendő létesít-
mény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján (az előző táblázatnak megfelelően) 
az 1001 és 1002 jelű védendők esetén nappal 45 dB, éjjel 35 dB.  

A határértékeknek: 

• az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, ame-
lyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség (Kórtermek és betegszobák, 
tantermek, lakószobák, étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületben), könyvtári olvasóte-
rem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének meg-
felelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m. 

• az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére 
szolgáló ingatlanok határán, 

• a temetők teljes területén 

kell teljesülnie. 

5.4.5.3. Hangterjedés számítása 

A várható zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrások műszaki és telepítési jellemzői 
alapján az irányítási tényezőt figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998, az MSZ 13-111:1985 és az 
MSZ 15036:2002 sz. szabványok alapján számoltuk. A hangterjedést csökkentő jelentősebb nö-
vényzet a terjedési úton nincs. 

Az üzemidővel és darabszámmal súlyozott hangteljesítmény számítása az alábbi képlettel történt 
(jelölések a szabvány szerint.): 

LAeq = 10 × lg × 
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Az irányítási index (Kir) megadja, hogy a vizsgált terjedési irányban hány dB-lel alacsonyabb vagy 
magasabb a hangforrás hangnyomásszintje, mint egy irányítatlanul sugárzó, azonos hangteljesítmé-
nyű hangforrásé ugyanabban a távolságban. 

A távolságtól függő korrekciót (Kd) a zajforrás működési helye és a védendőktől mért távolság 
alapján számítottuk: 

Kd = 10 × lg × 
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A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés (KL) a hang megtett útjával arányos: 

KL = aL × st 

Nagyobb távolságok esetén a talajról közel teljes fázisfordulattal visszaverődő és a közvetlenül 
érintkező hullámok interferenciája miatt a hangnyomásszint rendszerint csökken. Ezt a jelenséget 
– a frekvenciától függően – még a levegőben lévő szóródás, a talaj abszorpciós hatása és a hang-
forrás iránykarakterisztikája is befolyásolja.  

Mivel a talaj és meteorológiai viszonyok szoros összefüggésben fejtik ki hatásukat, ezért a Km meny-
nyiség ezeket együttesen tartalmazza: 
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A hangterjedést erősen befolyásolja a törzsek, ágak, levelek és a növények közelében fellazított talaj 
által okozott szóródás. Ezek együttes hatása a járulékos Kn csillapítás. Ez függ a növényzet sűrűsé-
gétől, fajtájától, a hang növényzetben megtett útjának hosszúságától és a frekvenciától: 

Kn = an × sn 

Ha a forrás és az érzékelő között épületekkel beépített terület van, árnyékolás miatt csillapodás 
léphet fel. A KB csillapodás A-súlyozott értéke: 

KB = KB1 + KB2 

A zajkibocsátási számításokat a nappali időszakra végeztük el, mivel éjszaka a zajforrások nem üze-
melnek. A technológiai zajkibocsátás számításakor a berendezéseket fél térbe sugárzó gömbsugár-
zóként modelleztük. 

A számításokat a vélhetőleg legnagyobb zajterhelést kapó védendő épületek határán felvett megíté-
lési pontra végeztük el. 

A megítélési pontokat az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

Megítélési 
pont jele 

Megítélési pont helye 
Pont ma-
gassága 

1001 Kisköre, 3035/1. hrsz.-ú védendő ingatlan határán 1,5 m 

1002 Kisköre, 2280/11. hrsz.-ú védendő ingatlan határán 1,5 m 

16. táblázat: Megítélési pontok 

A megítélési pontok elhelyezkedése a korábbiakban lévő térképen látható. 

A számítás során a zajforrások elhelyezkedését, a vizsgálati ponttól mért távolságát, a levegő elnye-
lését, a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását vettük figyelembe, melynek során 10 °C 
hőmérséklettel és 70 % relatív páratartalomhoz tartozó értékkel számoltunk. Az épületek árnyékoló 
hatását zajtérképező szoftver segítségével határoztuk meg. 

Az egyszerűsítés érdekében a klímaberendezések zajkibocsátási adatait összegeztük és a biztonság 
javára minden irányban a környező ingatlanokhoz legközelebbi ponton vettük figyelembe. 

A megítélési pontra vonatkozó zajterhelés meghatározása során használt adatokat és az elvégzett 
számítások eredményeit az alábbi táblázatokban foglaljuk össze. 

Zajforrás Lw sm Hm 
Korrekció 

L(t) 
Kir KΩ Kd KL Km KB Kn Kr 

1001 jelű védendő 

Z1 80 160 2,0 0 3 55,1 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 14,1 

Z2 78 130 2,0 0 3 53,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 20,9 

Összesen        21,8 
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Zajforrás Lw sm Hm 
Korrekció 

L(t) 
Kir KΩ Kd KL Km KB Kn Kr 

1002 jelű védendő 

Z1 80 410 2,0 0 3 63,3 0,8 4,7 0,0 0,0 0,0 5,3 

Z2 78 380 2,0 0 3 62,6 0,7 4,7 0,0 0,0 0,0 10,8 

Összesen        12,6 

17. táblázat: Üzemelési zajterhelés számítása a megítélési pontokon 

Zajterhelési (A) hangnyomásszint a vizsgált megítélési pontokon (védendő épület homlokzata előtt 
2 méterrel, 1,5 m magasan): 

Védendő épület LAM [dB] LKH [dB] LAM [dB] LKH [dB] 

Jele Címe Nappal Éjjel 

1001 Tiszaújváros, 522. hrsz. 21,8 45 21,8 35 

1002 Tiszaújváros, 323/6. hrsz. 12,6 45 12,6 35 

18. táblázat: Zajterhelés összevetése a határértékekkel a környező védendő épületek esetében 

Számításaink alapján megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek nagy biztonsággal teljesülnek; 
a technológia működése nem okoz határérték feletti zajterhelést a környező védendő ingatlanoknál. 
Elmondható, hogy az üzemelésből fakadó zajhatás a vizsgált mérési pontokon a háttérterheléstől 
nem lesz elkülöníthető, a gyakorlatban nem lesz érzékelhető. 

5.4.6. Az üzemeltetésből származó hatásterület meghatározása 

A vizsgált ingatlanra vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény nappalra vonatkozó zajvé-
delmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol 
a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték,  

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, (nap-
pal (6:00–22:00) 45 dB, éjjel (6:00–22:00) 35 dB), 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–
22:00) 45 dB 

Tehát a hatásterületi határértékek az üdülőterületeken nappal 38 dB, éjjel 32 dB, az egyéb, zajtól 
nem védendő, de nem gazdasági területen pedig nappal 45 dB, éjjel 35 dB. 
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A hangterjedés számítását az MSZ 15036 - Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján végezzük 
a korábban leírt módon. A hatásterület térképi lehatárolását a SoundPlan modellező program se-
gítségével végeztük. 

A hatásterület határát az egyes irányokban az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

18. ábra: Az üzemelés zajvédelmi hatásterülete nappal 16  

 

16 Alaptérkép forrása: Google Maps; A hatásterület lehatárolása SoundPlan programmal történt.  
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19. ábra: Az üzemelés zajvédelmi hatásterülete éjjel 17 

A modellezés és a térkép alapján elmondható, hogy a hatásterület védendő épületet vagy létesít-
ményt nem érint, a hatásterület nappal és éjjel is az érintett ingatlanok határain belül marad.  

5.4.7. Felhagyáskori zajterhelés ismertetése 

A felhagyási fázis mintegy 6-12 hónapot venne igénybe, mely során a létesítési fázishoz hasonló 
zajterhelés lenne várható. 

5.4.8. Havária során keletkező zajterhelés ismertetése 

A telephelyen havária esetén többlet zajkibocsátás nem várható. Egyedüli zajhatással esetleges tűz-
eset, valamint esetleges robbanás következtében számolhatunk. A robbanás esetében ez pár pillanat 
alatt lejátszódó, intenzív zajeseményt jelent. A tűzeset során a zajesemény ideje a tűz kiterjedtségétől 
és az oltás hatékonyságától függ. 

5.4.9. Rezgés elleni védelem 

Az ingatlanon végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjából nem jelentős. A technológia és 
a gépek, berendezések, valamint a távolságok alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő 
épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyor-
sulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete szerinti határ-
értéket, azaz  

nappal AM = 10 mm/s2, 

éjjel AM = 5 mm/s2, 

 

17 Alaptérkép forrása: Google Maps; A hatásterület lehatárolása SoundPlan programmal történt.  
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maximális nappali Amax= 200 mm/s2, 

maximális éjszakai Amax= 100 mm/s2 értéket. 

A rezgésvédelmi határértékek a következő táblázatban láthatóak. 

S
o

rs
z
á
m

 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgá-
lati küszöbér-
ték* [mm/s2] 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

[mm/s2] 

A0 AM Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) 3,6 3 100 

2. 

Lakóépület, üdülőépület, szociális 
otthon, szálláshely-szolgáltató épület, 
kórház, szanatórium, lakó- és pihe-
nőhelyiségei 

nappal 
06–22 óra 

12 10 200 

éjjel 
22–06 óra 

6 5 100 

3. 

Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet 
igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 
a bölcsőde, óvoda, foglalkoztató helyiségei, az or-
vosi rendelő 

12 10 200 

4. 

Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület na-
gyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, szá-
mítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, 
diszpécserközpont), a színházak, mozik nézőterei, a 
magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei 

24 20 300 

5. 
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve ven-
déglátó terei, sportlétesítmények nézőtere, a középü-
letek folyosói, előcsarnokai 

36 30 600 

19. táblázat: Rezgésvédelmi határértékek (Értelmezés az MSZ 18163–2 szerint) 

5.5. Élővilág, természet és táj védelme 

5.5.1. Élővilág-védelem 

a) Természeti állapotfelvétel a beruházással érintett területen 

Az érintett tervezési terület Kisköre Város területén, annak bel- és külterületén, a Tisza árvízvé-
delmi töltés mentett és árvízi oldalán egyaránt, a Kisörei Apartmanpark Hotel területén és a vele 
szemben lévő szabadstrand területén található meg. 

A terület Kisköre Város belterületétől jól megközelíthető személygépkocsival és kerékpárral egy-
aránt. 

Természeti állapotfelmérés 

Az érintett területen a természeti állapotfelvételhez szükséges terepi bejárás 2022.09.07-én, kora 
őszi, napos időben, kifogástalan látási viszonyok között történt meg.  

A helyszíni bejárás a meglévő Apartmanpark Hotel területén és a tervezett, szabadstrand fejlesztés-
sel (parbiztosítás, mederkotrás és feltöltés) érintett, leendő területén történt meg. 

A szűkebb tervezési terület az alábbi élőhelyekkel érintett: 



 Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
54 / 85 

 

1. A szabadstrandi fejlesztési terület; vízi és parti, partmenti területe (Tisza-tó vagy Kiskörei 
víztározó) 

 

Az érintett ingatlan (helyrajzi száma, művelési ága): 

Tisza-folyó ingatlanja (meder+feltöltés+mobilháza+közművek) 

Kisköre külterületi 0680/13. hrsz., 0674/4. hrsz. 

 
Az Á-NÉR 2011 élőhelyi besorolása: 

U8 - Folyóvizek 

Állandó, egyirányú mozgással rendelkező természetes és mesterséges felszíni vizek (folyók, pata-
kok, csatornák). Nem tartoznak ide a vízi és vízparti közösségekkel benőtt területek és a meder 
természetes ruderális növényzete. Szükség esetén alegységegekre bontható: U8a – folyók, folya-
mok, U8b – síkvidéki patakok, erek, U8c – hegy- és dombvidéki patakok, erek, U8m – mesterséges 
vízfolyások, csatornák, csatornásított egykori természetes vízfolyások. Természetessége 1-5 között 
változhat. 

 
Rövid jellemzése: 

A Tisza folyó medre és a Kis-Tisza mellékág közvetlen parti környezete tartozik ebbe az élőhely 
kategóriába. A part a meglévő szabadstrand után, a tervezési területtel, természetes vagy természet-
közeli állapotban van, majd később a stranddal egy partrendezett, feltöltött, növénymentesített sza-
kasz következik, amelyet már átalakítottak engedéllyel végzett munkával. 

 
Érdekesebb fajok előfordulása a helyszíni szemle során az érintett területrészen: 

Jellemző fásszárúak: 

szomorúfűz (Salix babylonica) – fasorban megtalálható 

fehér fűz (Salix alba) – elszórtan előfordul 

 

Cserjeszint fajai: 

hamvas szeder (Rubus caesius) - tömeges 

 

Jellemző lágyszárúak: 

magas aranyvessző Solidago gigantea) - előfordul 

közönséges nád (Phragmites australis) – tömegesen előfordul 

keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) – jelentős számban 

széleslevelű gyékény (Thypha latifolia) - ritkább 

réti fűzény (Lythrum salicaria) -  ritkább 

tavi káka (Schoenoplectus lacustris) – elvétve 

vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica) – elvétve 

ragadós galaj (Galium mollugo) – tömeges 

nagy csalán (Urtica dioica) – tömeges 

közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis) - tömeges 
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Szegélyében az árvízvédelmi töltésen: 

tejoltó galaj   Galium verum 

  fehér mécsvirág  Melandrium album 

  egérárpa    Hordeum murinum 

  fekete üröm   Artemisia vulgaris 

  csillagpázsit    Cynodon dactylon 

  közönséges vasfű  Verbena officinalis 

  csilláros ökörfarkkóró  Verbascum lychnitis 

  pipacs    Papaver rhoeas 

  mezei üröm   Artemisia campestris 

  farkas kutyatej   Euphorbia cyparissias 

  orvosi szappanfű  Saponaria officinalis 

  selyemkóró   Asclepias syriaca 

  mezei cickafark  Achillea collina 

  parlagi pipitér   Anthemis arvensis 

  hamvas zörgőfű  Crepis tectorum 

  közönséges ternye  Alyssum ayssoides 

  parlagi zsombor  Sysymbrium altissimum 

 

Jellemző állatvilág: 

tőkés réce (Anas platyrhynchos), 

szárcsa (Fulica atra), 

pettyes vizicsibe (Porzana porzana), 

nádast kedvelő madáfajok nagy számban és változatosságban, mint pl. 

nádirigó  (Acrocephalus arundinaceus), 

cseregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), 

barna rétihéja (Circus aeruginosus), 

szarka (Pica pica), 

seregély (Sturnus vulgaris). 

 

nádast és vizenyős területet kedvelő kétéltű- és hüllőfajok, mint pl.: 

vízisikló (Natrix natrix), 

tavi béka (Phelophylax ridibundus), 

mocsári béka (Rana arvalis), 

vöröshasú unka (Bombina bombina). 

 

nádast kedvelő emlősfajok, mint pl.: pirókegér (Apodemus agrarius) 

 

erdei fajok, mint pl. 

fácán (Phasianus colchicus) 

keleti sün (Erinaceus roumanicus) 
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Fotó(k) az élőhely-típusról a helyszínen a tipikus jelző növény fajokkal: 

 

3150  természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 

 

 

20. ábra: A tervezési terület vízi, vízparti és partmenti növényvilága (kaszált közönséges nád, ragadós galaj, kö-

zönséges farkasalma, kezelt szomorúfűz) 

A meglévő szabadstrand tágabb környezetében (közvetlenül mellette) is a Tisza ártérre jellemző 
természetes vízi- és vízparti növényzet található. 

 

b) Az érintett terület természetvédelmi besorolása 

A tervezett fejlesztés helye országosan védett vagy helyi védett természeti területet nem érint. 

 

21. ábra: A tervezési helyszín (pirossal jelölve) és legközelebbi országosan védett természeti terület a 
Közép-tiszai TK területe (sárga színnel) 

 

A tervezési helyszín 400 m-es közelében fokozottan védett madár (rétisas, fekete gólya, barna ká-
nya, vörös kánya) fészke nem volt található, látható a helyszíni bejáráskor.  

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
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Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KÖM- FVM 
együttes rendelet szerint az érintett Kisköre település része a 3.1.1 Hevesi-sík kiemelten fontos 
érzékeny természeti területnek. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló, 266/2008. 
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezési területen történő 
beruházás közvetlenül hatással lehet NATURA 2000 területekre az alábbi részletezettek szerint: 

 
Az érintett NATURA 2000 területek: 

Alapadatok: 

1. Terület neve:  Hortobágy 

Terület kódja:  HUHN10002 

Kiterjedés (ha):  121 110,01ha 

 

2. Terület neve:  Tisza-tó 

Terület kódja:  HUHN20003 

Kiterjedés (ha):  17 830,37ha 

 

 

22. ábra: Az érintett NATURA 2000 területek (Tisza-tó pSCI, Hortobágy SPA) 
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23. ábra: Az érintett NATURA 2000 területek (Tisza-tó pSCI, Hortobágy SPA) 

 
Az érintett NATURA 2000 terület (csak a Kisköre külterületi 0680/13. hrsz.) az Országos Terület-
rendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében része még az országos ökológiai há-
lózatnak is, mint ökológiai magterület. 

A tervezett projekthez kapcsolódóan Natura2000 hatásbecslés dokumentáció készült, me-
lyet a 2. sz. mellékletben csatoltunk. 
 
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosí-
tásáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet szerint a beruházással érintett területek részei a 
nagyvízi medernek, hullámtérnek. 

A tervezett beruházás természetközeli állapotú élőhelyet, kiemelten fontos vizes élőhelyet érint (Ti-
sza-folyó, Tisza-tó). 

A tervezési területen a vízi és közvetlen vízparti zóna növényzetileg nagyon összetett életközösség, 
igen érzékeny a változásokra, általában őshonos lágyszárú fajokból álló (közönséges nád, szélesle-
velű gyékény, keskenylevelű gyékény, réti fűzény) vízparti növényzet található meg. Természetes-
sége igen magas. 

A partmenti szárazföldi zóna fásszárú vegetációja mostanra ápolt, ágnyesett, előfordul őshonos 
szomorúfűz, fehér fűz. Természetessége közepes. 

Az érintett kistáj növényföldrajzi besorolása: 

1.7. Közép-Tiszavidék 
1.7.13. Hevesi-ártér 

A Tisza egykori árterét foglalja magába, melynek ártéri és mentett oldali részének növényzete ma eltérő jellegeket mutat. A mester-
ségesen kialakított, jó regenerációs képességgel bíró Tisza-tó (Kiskörei-víztározó) gazdag hínár-, lápi- és mocsári komplexekben, 
ahol az eutróf tavi-, az áramló vízi- és a disztróf tavi élőhelyek együttesen fordulnak elő. A tó kb. 14%-át a sulymos hínár alkotja, 
mely terjedőben van. Az erdőket jobbára jellegtelen fűzligetek, ill. kultúrnyárasok jelentik, a keményfás ligeterdők szinte teljesen 
felszámolódtak. A gyalogakác hatalmas összefüggő állományokat alkot, mellyel a kezeletlen mocsárrétek és a fűzligetek erős degra-
dációját okozza. Az ármentett részen a csatornák mentén találunk fragmentált vizes élőhelyeket, míg a jobbára másodlagos szike-
sedést mutató gyepek igen kis kiterjedést érnek el (<2%). A nagy kiterjedésű szántók mélyedéseiben jelentékeny törpekákás iszap-
növényzet alakulhat ki. 
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A flórában jellemzők a síkvidéki elterjedésű hínárfajok (fehér tündérrózsa – Nymphaea alba, vízitök – Nuphar lutea, tündérfátyol 
– Nymphoides peltata, sulyom – Trapa natans, békaszőlőfajok – Potamogeton spp.). A lápi élőhelyek regenerálódását jelzik az alábbi 
fajok előretörése: zsombéksás (Carex elata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), kolokán (Stratiotes aloides). Unikális jellegű a szegélytár-
sulásokhoz köthető, ritka kunsági bükköny (Vicia biennis). Pannon endemizmus a debreceni torma (Armoracia macrocarpa), mely 
sokszor együtt fordul elő a Tisza-parti margitvirággal (Chrysanthemum serotinum). A ligeterdők és ártéri rétek maradványnövénye a 
nyári tőzike (Leucojum aestivum). A szikes(edő) fragmentumokban jellemző a réti őszirózsa (Aster sedifolius), míg a sziki varjúháj 
(Sedum caespitosum) és a seprűparéj (Bassia sedoides) ritka. Az iszapnövényzet képviselői közül kiemelendők: henye füzény (Lythrum 
tribracteatum), iszapfű (Lindernia procumbens), látonyafajok (Elatine spp.). 

Gyakori élőhelyek: A1, A23, B1a, RB; közepesen gyakori élőhelyek: A3a, BA, D34, OA, OB, J4, RA; ritka élőhe-
lyek: B2, B3, B4, B6, F1a, F1b, F2, F4, H5a, I1, J3, RC. 

Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 30-40; özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 5, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, 
zöld juhar (Acer negundo) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. 

SCHMOTZER András 

(Forrás: www.novenyzetiterkep.hu) 

 

5.5.2. A létesítmény környezeti hatásai létesítés alatt (élővilágvédelem) 

A természetvédelem jogszabályi háttere: 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

-a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény, 

− 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ren-
deltetésű területekről, 

− A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az európai kö-
zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről, 

− 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, 

-2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó sza-
bályokról. 

 
Építési fázis: 

A tervezett új, zöldmezős beruházás vagy beavatkozás NATURA 2000 területen történő építési 
fázisa során az alábbi, legfontosabb hatótényezőkkel kell számolni, amelyek az élővilágra, közvet-
lenül a NATURA 2000 területre, valamint a védett- és NATURA 2000 jelölő fajokra hatást gyako-
rolhatnak: 

• geodéziai feladatok ellátása, 

• munkaterület átadása, 

• kitűzések,  

• átmeneti depóniahelyek kijelölése, 

• fa- és cserjeírtás, növénymentesítés a szükséges mértékben, 

• mederkotrás, 

• feltöltés, 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/35
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/76
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/67
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://www.novenyzetiterkep.hu/
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• parbiztosítás, akácfakaró cölöpözés, 

• anyaghordás, 

• tereprendezés, 

• mobilházak elhelyezése, 

• közművesítés, 

• növényesítés a roncsolt területeken, 

• próbaüzemelés (ha szükséges!), 

• gyalogos- és gépjárműforgalom, 

• őrzés- és vagyonvédelem. 
 
A szükséges átmeneti anyagdepóniahelyek, gépek tárolási helyei ebben a tervfázisban még nincse-
nek kijelölve, de alapvetően az igénybe vett munkaterületen tervezettek és nem az értékesebb, jelölő 
élőhelynek számító, érintetlen NATURA 2000 területeken vagy a közeli országosan védett termé-
szeti területeken. Ezt azonban a természetvédelmi kezelőkkel egyeztetni szükséges a munkák meg-
kezdése előtt! 

Hatásviselők: 

• nem védett és védett-, fokozottan védett növény- és állatfajok, 

• védett természeti területek, 

• NATURA 2000 jelölő fajok és élőhelyek, 

• növény- és állattársulások.  
 
Alapvetően a munkákat egy ütemben tervezik elvégezni, illetve a munkák max. 3 hónapnál rövi-
debb ideig tartanak majd a megfelelő és szükséges előkészületeket követően. 

A leírt helyszíni alapállapot-felvétel során a tervezett beruházás helyszínén az állapotfelvétel idő-
pontjában védett- és fokozottan védett természeti érték nem került elő. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kivitelezés során sem kerül elő a területen, ezért a fenti felsorolt 
munkákat csak nagy körültekintéssel lehet majd elvégezni. Ez különösen igaz a lassú helyváltozta-
tásra képes kétéltűekre és hüllőkre a vizesélőhely közelbe esése miatt. A madarak fészkelési időszaka 
minden bizonnyal elkerülésre kerülne a munkálatokkal, annak vegetációs időn belüli korlátozásai-
val. 

A tevékenység során előforduló átmeneti és végleges anyagdeponálások helyének kiválasztásánál 
nem a természetközeli vegetációjú területeket kell preferálni, hanem az egyébként is bolygatott vagy 
művelésből kivont (kivett töltés) vagy már esetleg burkolt területrészeket, főleg a munkaterületen 
belül.  

Ezt előzetesen javasolt kijelölni közösen a természetvédelmi kezelést végző illetékes nemzeti park 
igazgatósággal. Megállapítható azonban, hogy a területen tervezett munkálatok kismértékű élőhely-
vesztéssel járnak, illetve a terület növénytársulásainak megváltozása prognosztizálható. A fásszsárú 
egyedek többsége a helyükön maradnak kivágás nélkül, főleg odvas, öreg, denevéres fák, csak a 
balesetveszélyes oldalágak (letört, leszáradt, balesetveszélyes ágak) kerülnek róluk levágásra, eltávo-
lításra. 

A munkaterületeken a középkorú-, illetve idősebb őshonos fák találhatóak meg. 

A munkák a megnövekvő személy- és gépjárműforgalom miatt átmeneti zavarással járhatnak a te-
rületen. A strand terület amúgy is jelentős emberi jelenléttel, mozgással terheltek, ezért ez a zavarás 
minimális többletterhelést okozhat. 
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A szállítások és gépi felvonulások okoznak várhatóan legnagyobb zajterhelést a területen. A zajter-
helésük így is max. 250 m-es hatásterületen belül maradnak az élővilág zavarása szempontjából, 
ezért a szomszédos, országos védett természeti területekre a hatás már nem ér el. Ez igaz az érintett 
NATURA 2000 területre és annak jelölő fajaira is. 

Az esetlegesen elkóborló, hatásterületbe tévedt védett- és fokozottan védett állatfajok a zavarás 
intenzitásától és mértékétől függően visszatérnek a területükre, így a zavarás időbenileg nagyon 
rövid és nem káros. 

A munkálatok zavaró hatása némileg érinti közvetetten a közeli tisza-tavi és hortobágyi és a többi 
NATURA 2000 területen tartózkodó, táplálkozó gázló- és vízimadarakat is. Mivel a zavarás mindig 
lokális, így ezek az élőlények ezt hamar megszokják vagy távolabbra mennek táplálkozni. 

A viszonylag közeli tisza-tavi és hortobágyi vizi élőlényekre csak a feszíni vízbe jutó környezet-
szennyezés esetén van hatással a beruházás, így ennek az esetnek az előfordulására normál körül-
mények között nem kell számítani. A haváriaesemény valószínűségét jó műszaki állapotú járművek 
és gépek használatával és a műszaki-technológiai fegyelem gondos betartásával lehet csökkenteni. 

Javasolt védelmi intézkedések: 

• Az építési munkálatokat térben és időben úgy kell megtervezni a területen, hogy a legkisebb 
zavarással járjon az élővilágra. Javasolt lenne ehhez egy építési terv összeállítása munkafá-
zisonként a kivitelezési munkák megkezdése előtt nem sokkal! 

• az építési kivitelezést végző szakcéggel ismertetni kell a munka megkezdése előtt, hogy az 
élővilág-védelem területen hogyan kell csökkenteni a zavarás és/vagy veszélyeztetés meg-
előzésére, mérséklésére (hüllő- és kétéltűmentés). 

• az építés előtt tájékoztatni kell a kivitelezést végző munkásokat arról, hogy az építkezés 
során esetleg helyváltoztató védendő természeti értékek fordulhatnak elő. Fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy ezért különösen fontos a munkavégzéssel kapcsolatos környezet- és 
természetvédelmi célú korlátozások betartása, ismertetni kell a konkrét védelmi intézkedé-
seket is. 

• a munkavégzés kezdetéről – a munkavégzés előtt 7-8 nappal – tájékoztatni kell a működés 
szerinti nemzeti park igazgatóságot és az illetékes természetvédelmi hatóságot, amennyiben 
ezt a hatóságok kérik, előírják. 

• szükség esetén az építési fázisban természetvédelmi művezető jelenléte szükséges (ha a ha-
tóság és a kezelő ezt előírja!). 

• a munkálatok során a környezetet kímélni kell. 

• szükség esetén az építési fázisban természetvédelmi művezető jelenléte szükséges (ha a ha-
tóság és a kezelő ezt előírja!). 

• a munkálatok során a környezetet kímélni kell. 

• fészkelési időben (március 15. és szeptember 01. között) cserjeirtás vagy esetleges fakivágás 
nem javasolt, 

• ahol csak, lehet földkábeket kel alkalmazni a légkábelek helyett, 

• a villamos szabadvezetékeket, légvezetékeket madárbarát megoldásokkal kell kivitelezni 
vagy felszerelni, 

• a környéken költő és táplálkozó védett- és fokozottan védett madarak érdekében minden-
féle madárbarát műszaki megoldást alkalmazni kell, amelyet az erre vonatkozó szakiroda-
lom és az MME és az áramszolgáltatók közötti írásos megállapodások tartalmaznak, 

• a kivitelezési munka során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őré-
vel folyamatos kapcsolattartás ajánlott. 



 Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
62 / 85 

 

• Az elhelyezendő 12 db mobilház csak tájba illő színekkel (nem kirvó és rikító, élénk színek 
használata) és formavilággal történhet. 

• A NATURA 2000 területen különösen fontos a hulladék mihamarabbi eltávoltása a terü-
letről, illetve a keletkező kommunális szennyvíz biztonságos elvezetése, ennek érdekében 
minden műszaki megoldást hibátlanul kell kialakítani és üzemeltetni. 

• Az éjszakai világítás tervezésénél és kialakításánál a fokozottan előforduló éjszakai állatvilág 
szempontjából kedvező lámpatestek és fényforrások felszerelése ajánlott. E tekintetben cél-
szerű egyeztetni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal. 
(Állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és par-
kolók esetében lehet használni. Szükség esetén az építkezés munkálatainál ideiglenesen al-
kalmazható kültéri megvilágítás.  
A díszkivilágítás és reklámfény 23.00 óráig alkalmazható.  
Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak tel-
jesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon kell 
kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík alá 3-4 fokkal vetüljön. A világító 
szerelvényenként legnagyobb megengedett fényáram 1600 lumen. A lámpatestekben alkal-
mazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb 3000 K°) lehet.  

 

5.5.3. A létesítmény környezeti hatásai üzemelés alatt (élővilágvédelem) 

Üzemelési fázis 

• strandi, vízi turisztikai járulékos tevékenységek stb. 

• gépjárműforgalom, személyforgalom az üzemeltetéshez, 

• kisebb karbantartások, javítások, fenntartási munkák, 

• kaszálások, legeltetések. 
Hatásviselők: 

• nem védett és védett-, fokozottan védett növény- és állatfajok, 

• védett természeti területek, 

• NATURA 2000 jelölő fajok és élőhelyek, 

• növény- és állattársulások.  
 

A beruházást követően a személyforgalom és gépjárműforgalom egy kis ideig visszaáll az eredeti 
méretére a területen, amely már az itt élő élővilág számára megszokott volt.  

A géppel járó munkavégzések, így a kisebb karbantartások, fenntartások vagy kaszálások kaszával 
az élővilágra vizsgálva 250 m-es hatásterület kijelölését indokolják.  

E hatásterületen belül maradnak a zavaró hatások, a távolabbi országosan védett természeti terü-
letre és egyben NATURA 2000 területre ezen hatások nem érnek már el.  

A tájidegen növények irtása, valamint a kaszálások során ügyelni kell a védett természeti értékek 
menekülési lehetőségeinek biztosítására, ezért vagy belülről kifelé, körkörösen vagy inkább sávosan 
végezhetők a kaszálások. 

Az üzemelés során havária esemény előfordulásával is kell számolni. Esetlegesen a munkát végző 
traktor üzemanyagtartálya, a szállítójárművek, illetve a fűkasza meghibásodása okozhat környezet-
szennyezést, amely közvetetten az élővilágra is negatív hatással lehet.  
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Összességében megállapíthatók, hogy a tervezett munkákkal járó hatótényezők a hatásviselőkre 
átmeneti negatív hatásokat okoznak, amelyek időben és térben jól megszervezett munkavégzések-
kel csillapíthatók. A munkálatok éjszaka nem tervezettek. 

Az üzemelési fázisban a negatív hatások várhatóan a hatásterületen belül maradnak. (250 m). 

Az érintett NATURA 2000 területek (Hortobágy, Tisza-tó) jellemző élőhely típusai közül az eutróf 
tó és hínárnövényzete a beruházás kapcsán kismértékű területi változáson mennek keresztül, és 
összeadódik a negatív hatás a közvetlenül mellette lévő területével is. 

A szabadstrand és mostani fejlesztési területe műszaki feltételeinek kiépítése átmeneti zavaró hatást 
jelent majd a vízi és a vízparti állatvilágra. Hatása azonban nem jelentős, időleges. Az üzemelő 
strandi fejlesztések nem befolyásolják az állatvilágot, hatása kissé zavaró lesz csak a későbbiekben, 
kárósító nem. 

Javasolt védelmi intézkedések: 

• Az üzemelés alatt a NATURA 2000 területen különösen fontos a hulladék mihamarabbi 
eltávolítása a területről, illetve a keletkező kommunális szennyvíz biztonságos elvezetése, 
ennek érdekében minden műszaki megoldást hibátlanul kell kialakítani és üzemeltetni. 

• A strandolási, rekreációs tevékenységeket úgy kell végezni, hogy közben a természeti érté-
kek és területek veszélyeztetése vagy károsítása ne történhessen meg. 

 

5.5.4. A környezetre gyakorolt várható hatások összefoglaló minősítése (élővilág-véde-
lem) 

Jelen tanulmány egy változatot vizsgál, ezért az élővilágra gyakorolt hatások is csak egy változatnál 
lettek vizsgálva. A „0” változat, amikor is nem történik semmi és marad minden a régiben, az élő-
világ számára természetesen a legkedvezőbb változat, azonban a beruházásnak fontos közérdekei, 
gazdasági-közjóléti indokai lennének. 

A tanulmányban meghatározásra kerültek az élővilágra (hatásviselőre) hatással lévő hatótényezők 
az építési és az üzemelési fázisban is. A havária (vészhelyzeti) események valószínűsége nagyon 
kicsi, talán nincs is. 

A kivitelezési munkákat valószínűleg egy ütemben tervezik elvégezni, illetve a munkák helyszínen-
ként összesen max. 3 hónapig tartanak. 

A terepi kitűzés gyalogosan várhatóan csak kisebb zavarással járhat, de nem okozhat számottevő 
negatív hatást.  

A tereprendezések, kotrások, feltöltések, partrendezések gépi (pl.: kotrógép, dózerek, rakodógépek, 
cölöpverő gép, szállítójárművek) felvonulásokkal járnak, ami jelentősebb zajterhelést okoz majd a 
területen (a zajterhelés mértéke intenzíven maximum 2-3 hónap a területeken). A zaj miatt a hely-
változtatásra képes élőlények átmenetileg elhagyják a környéket. Ez kismértékben negatív hatású 
lesz az élővilágra, de a mértéke alacsony számú munkagép és időben (nem egyszerre) eltolt munka-
végzéssel minimumra csökkenthető.  

A tereprendezések, közmű-vezetékfektetések, aknák kialakítása során számolni kell az esetlegesen 
megjelenő védett kétéltűek és hüllők előfordulására. Itt a kétéltűek vagy hüllők menekülési esélyei 
lecsökkennek, ezért azokra fokozottan kell figyelni. Az esetleges veszélyeztetés vagy károsítás elke-
rüléséhez tehát alapos szemle és kétéltűmentés kell az egyes munkaműveletek előtt és után. A két-
éltűmentést és a szemlét alapos gondossággal a helyszínen munkát végzők fogják elvégezni, ameny-
nyiben szükséges. Így a hatás ennél a munkafázisnál semleges lesz. 
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A telepítései tevékenységek során előforduló átmeneti és végleges anyagdeponálások helyének ki-
választásánál a bolygatott területrészeket, esősorban a burkolt területrészeket kell preferálni. Ha a 
deponálások nem vegetációval fedett területre történnek, a hatás semleges lesz. 

Az építések és a további időigényesebb munkák a megnövekvő személy- és gépjárműforgalom mi-
att átmeneti zavarással járhatnak a területen.  

A szállítások és a telepítés okoznak várhatóan a legnagyobb zajterhelést a területen. A zajterhelésük 
így is valószínűsíthetően a fejlesztési területén belül maradnak az élővilág zavarása szempontjából, 
ezért a zavartalanabb, távolabbi NATURA 2000 területre a hatás már nem ér el.  

Az esetlegesen elkóborló, hatásterületbe tévedt védett- és fokozottan védett madárfajok a zavarás 
intenzitásától és mértékétől függően visszatérnek a területükre, így a zavarás időbenileg nagyon 
rövid és nem káros. 

A kivitelezési munkálatok várható hatásterülete a természetre vonatkozóan szintén a telephelyen 
belül marad a zavarás, főként zaj szempontjából.  

A tervezett építmények létesítését követően szükséges a telephelyen belüli zöldfelületek létrehozása. 
A burkolatlan területeken füvesítéssel, a telekhatárokon őshonos fa- és (főként) cserjefajokkal tör-
ténő, biológiailag aktív fa- és cserjesor kialakítására van szükség. 

Az üzemelési fázisban a gépi és személyforgalom drasztikusan lecsökken a területen az eredetihez 
képest. Ez a hatás pozitív változást okoz az élővilág számára. Meghibásodáskor, karbantartáskor 
lesz emberi jelenlét a területen. 

A kisebb karbantartások, fenntartások vagy kaszálások motoros kaszával, illetve maga a strand üze-
meltetése az élővilágra hatásterület kijelölését nem indokolják.  

Ezek a zavaró hatások, a távolabbi védett természeti területrészekre és NATURA 2000 területré-
szekre nem érnek már el. Ezek a hatások rövid idejűek és átmenetiek.  

Az esetleges kaszálások (tájidegen fajok, így a Solidago fajok vagy parlagfű megjelenése esetén) 
során ügyelni kell a védett természeti értékek menekülési lehetőségeinek biztosítására, ezért vagy 
belülről kifelé, körkörösen vagy inkább sávosan végezhetők a kaszálások. Ha ez betartásra kerül, 
akkor a hatás semleges lesz. 

Az üzemelés során havária esemény előfordulásával szinte nem kell számolni. Esetlegesen a strand 
haváriája (árvíz, villámcsapás, tűzvész stb.) okozhat környezetszennyezést, amely közvetetten az 
élővilágra is negatív hatással lehet. A lehetséges környezetszennyezés tűzvész esetén a legszámot-
tevőbb. 

Összességében megállapíthatók, hogy a tervezett munkákkal járó hatótényezők az élővilágra, a ha-
tásviselőkre átmeneti, kismértékű negatív vagy semleges hatásokat okoznak, amelyek időbenileg és 
térbenileg jól megszervezett munkavégzésekkel csillapíthatók. A munkálatok csak nappali műszak-
ban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetők. 

Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, 
csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések. 

A beruházás részeként megvalósítandó építési munkák az élőhely és a fajok legkisebb zavarásával 
és veszélyeztetésével valósítható csak meg.  

A létesítési fázisban csak a szükséges mértékű munkagép és munkás tartózkodhat majd a területen. 
A munkálatok várhatóan napi 8 órában történnek, a kivitelezés várható időtartama 1-3 hónap kö-
zött alakul. Az építési munkálatok majd kizárólag a kivett művelési ágú ingatlanrészeket érinthetik. 
Az erdő és gyepterületeket a fejlesztés nem érinti.  
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A tervezett építmények elhelyezése csak tájba illő módon lehetséges. Nagyon fontos a tájvédelem 
követelményeinek való megfelelés, a térség szín- és formavilágához történő igazodás; az építmény 
funkciói csak a megadott célt szolgálhatja. Ajánlott a tájvédelem követelményeinek való megfelelés 
érdekében a működés szerint illetékes nemzeti park igazgatósággal és a természetvédelmi hatóság-
gal történő egyeztetés, konzultáció. 

5.5.5. A létesítmény tájvédelmi hatásai 

Jogszabályi háttér: 

A jelen tájvédelmi munkarész az alábbi hatályos jogszabályokat és útmutatókat vette figyelembe: 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

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

• 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről, 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

• 2007. évi CXI. törvény az európai „Táj Egyezmény” kihirdetéséről, 

• 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról. 

• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tájvédelmi kézi-
könyv (Budapest, 2004.) 
 

Tájvédelmi elvárt általános szabályok: 

• TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV  
TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN 

Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természet megőrzési Helyettes Államtitkárság  
Budapest, 2014 

 
Helyi TRT és HÉSZ rendelet: 

• Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.3.) önkormányzati ren-
delete a helyi építési szabályzatról 
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24. ábra: Részlet Kisköre Város Településszerkezeti Tervéből (Forrás: www.kiskore.hu) 

a) Jelenlegi állapot vizsgálata 

A tervezési terület töltésen túli része a jelenlegi települési jóváhagyott területrendezési terv alapján 
Vt– Vízgazdálkodási terület övezeti besorolásban van. 

A tervezési területeken alapvetően a külterületi vízgazdálkodási tájhasználat és tájkarakter jellemző. 
A tervezett strandfejlesztés területe már jelenleg használatban álló strand területrészen fog megva-
lósulni, ahol a meglévő tájkarakteri elemek a következők: Tisza-tó, part, csónakkikötő, strandi léte-
sítmények, árvízvédelmi töltés stb. A tervezett megvalósítás egyértelműen elvon mederterületet 
(feltöltés), a zöldmezős beruházásként valósul meg. 

A tervezett építéssel a tájhasználat lokálisan meg fog megváltozni, a mobilházak új beruházásként 
domináns elemek lesznek a tájban. A domináns megjelenését azonban a tájba illesztési megoldások 
megjelenése (színek és formák) nagyban tompítja majd. A tervezett villamos hálózat föld alá kerül. 

A mobilházak tompa, nem kirívó színekkel lesznek felület kezelve, a forma alapján lapostetős ki-
alakításúak lesznek. 

 

  

25. ábra: Tervezett mobilházak megjelenése tájba illő módon 
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Tájvédelmi értelemben hatásterületnek azok az érintett területek számítanak, ahol a beruházás je-
lentős, és állandósuló változást okoz a táj életében és látványában egyaránt. 

Táji szinten az építmény hatásterülete a területhasználati, területfejlesztési és vizuális szempontból 
érintett régió. Közvetlen hatásterület a fedett építmények konkrét területe és a közvetlen környezet, 
ahol üzemelésével és megjelenésével hat a táji elemekre és a területhasználatra. Közvetett hatáste-
rület az a tágabb környezet, ahol a tájalkotó elemek látszanak, valamint ahonnan az építmény látszik 
és azok a területek, ahol az építmény meglétének hatásai kimutathatók. 

b) Az építés tájra gyakorolt hatásai 

A tervezett strandfejlesztés és létesítményei a kivitelezés stádiumában átmeneti jelleggel kedvezőt-
lenül hat a tájképre, ez a negatív hatás azonban lakóterületet, üdülőterületet nem érint. Védett ter-
mészeti területet nem, NATURA 2000 területet érintenek majd. 

A tervezett strandfejlesztés kiemelt tájképvédelmi vagy településképi érzékeny övezetet érint. 

A tervezett létesítmények építési fázisban kissé negatívan hat a terület látványára, azonban a meg-
felelően kiválasztott forma- és színkialakítással, valamint további telekhatári védőnövényzet (bio-
lógiai védősáv létrehozása) kialakításával ez a hatás tompítható.  

c) A tervezett létesítmények megépülésének tájra gyakorolt hatásai 

A tervezett építményeket az előzetes vizsgálati dokumentáció részeként elkészített és benyújtott 
elhelyezési terveknek megfelelően kell megépíteni. 

d) A tervezett építmények tájképi értékelése 

A hatásterületen élők szempontjai a meghatározóak, hiszen nekik együtt kell a jövőben élniük a 
térségben teljesen új, és jelenleg abban idegennek tűnő létesítményekkel. 

A tájképi hatás a telekhatáron történő további növényzettelepítéssel tompítható.  

Az építmények domináns tájelemként jelennek majd meg. A takarófásítás minden oldalról elkép-
zelhető és kívánatos is még főleg a keleti és nyugati oldalon. 

A növényzet telepítését három szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt területeken a terepren-
dezéseket követően füvesíteni szükséges, másrészt a telekhatáron gyorsan növő, őshonos fa, illetve 
cserjefajokkal védősávot kell létrehozni. Az őshonos fafajok fajtáit mindig a környező társulások-
hoz igazodóan és a talajtani adottságok figyelembevételével kell megválasztani. 

A növényzet kialakításával a tájképvédelmi negatív hatások lecsökkennek. 

A zöldfelületi rendszer továbbfejlesztése háromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fásszárúak 
szintje) 

Háromszintű növényzet: gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 

 

e) Javasolt védelmi intézkedések 

➢ Törekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az új építmények építéséhez csak az elengedhetetlenül 
szükséges földterületet vegyék igénybe, a lehető legkevesebb terület növényzete sérüljön, minél 
kisebb területen történjen a terület igénybevétel.  

➢ A megközelítési út menti növénytelepítések hangsúlyos eszközei a tájvédelemnek, tájrendezés-
nek, az építmény tájba illesztésének. A növénytelepítés eszköze a környezetvédelemnek is, va-
lamint az arra közlekedők számára is változatos és esztétikus környezetet biztosít. A tovább 
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tervezések során (engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek) növénytelepítési tervek készítése lehet 
szükséges a zöldfelületek fejlesztéséhez az alábbi szempontok alkalmazásával: 

• A tájvédelmet és a környezetvédelmet szolgáló növénytelepítés esetében fontos 
szempont a megzavart ökológiai viszonyok javítása, az eredeti természetes vagy ter-
mészetközeli ökoszisztéma védelme, a helyi klímaviszonyok kedvezőbbé tétele, az 
rombolt felületek rekultivációja, valamint a közlekedésből eredő környezeti ártal-
mak csökkentése. 

• Emellett a megközelítési út menti növénytelepítések hozzájárulnak a közlekedés-
biztonság fokozásához. Növénytelepítéssel biztosíthatjuk az optikai vezetést, a nö-
vényzet megnyugtató térérzetet kelt, csökkenti a balesetek gyakoriságát, mivel vál-
tozatos pszichikai ingereket kelt. A növényzet csökkenti az időjárási viszonyok ve-
szélyes hatásait, növeli a rézsűk állékonyságát, csökkentheti a balesetek súlyosságát 
(cserjesáv!). 

• Az élő növényanyag kapcsolatot teremt a megközelítési út és a táj más elemei kö-
zött. A helyesen megválasztott telepítési formákkal, a honos fa- és cserjefajokkal 
utalni lehet a táj karakterére, földrajzi helyzetére és az adott tájegység sajátos ökoló-
giai viszonyaira. 

• Zavaró látványok (pl. rombolt felületek, nem esztétikus építmények) eltakarásának 
is legfontosabb eszköze a növénytelepítés. 

• A szükséges növény telepítésekkor őshonos növényfajok alkalmazása javasolt. A 
rézsűállékonyság biztosítása talajvédelmi és tájvédelmi szempontból is fontos, ezért 
a rézsűkre talajfogó növények telepítése javasolt. A növénytelepítések rendszeres 
fenntartási munkálatait, valamint a szükséges pótlásokat időben, szakszerűen el kell 
végezni. Az őshonos fafajok fajtáit mindig a környező társulásokhoz igazodóan és 
a talajtani adottságok figyelembevételével kell megválasztani. 

 

5.5.6. Összefoglalás a várható hatásokról (tájkép, élővilág, épített környezet) 

Az építés, felhagyás és üzemelés tájképre, élővilágra és épített környezetre gyakorolt hatását az 
alábbi, áttekintő táblázatban összesítettük. 

Megjegyzés: az „üzemelés” jelen esetben statikus strandüzemeltetést jelent. A kibocsátások nélküli statikus állapot értelemszerűen nem 
gyakorol az alábbi táblázatban feltüntetni szükséges környezeti hatásokat. 

Érintett 
környezeti 

elem 

A környezeti 
elemekre ható 
tevékenység/ 
hatást kiváltó 

ok 

Hatótényezők 
Környezeti ha-

tás 
A változás jel-

lemzése 
Hatás minősí-

tése 

FÖLD, 
TÁJKÉP 

területfoglalás 
tevékenység időtar-

tama 

mederkotrás, 
partvédelem, fel-
töltés, közműve-
zetékek kiépítése, 
mobilházak elhe-

lyezése, 
 

többnyire mara-
dandó 

korlátozásokkal 
elviselhető 

havária a mun-
kagépek üzeme-

lése során 
átmeneti 

felszíni vízszeny-
nyezés, talajszeny-

nyezés 

kárelhárítással 
megszűnik 

elviselhető, majd 
semleges 
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Érintett 
környezeti 

elem 

A környezeti 
elemekre ható 
tevékenység/ 
hatást kiváltó 

ok 

Hatótényezők 
Környezeti ha-

tás 
A változás jel-

lemzése 
Hatás minősí-

tése 

strand üzemelés 

látvány, hulladékkép-
ződés, szennyvízkép-

ződés, zajhatások, 
fényszennyezés 

zavaró művi ele-
mek jelenléte, 

egysíkú elrende-
zés, homogén lát-

vány, zaj, fény, 
hulladék, szenny-

víz 

domináns hatá-
sok 

korlátozásokkal 
elviselhető 

ÉLŐVI-
LÁG 

építés, felhagyás 1-3 hónap között 

zaj, légszennyező 
anyagok kibocsá-
tása, kotrás, part-
védelem, feltöltés 

átmeneti több-
letterhelés a je-
lenlegihez ké-

pest 

korlátozásokkal 
elviselhető 

szállítás, rako-
dás 

az építési tevékeny-
ség időtartama alatt, 

1-3 hónap 

zaj, légszennyező 
anyagok kibocsá-

tása 

átmeneti, kis 
mértékű több-
letterhelés a je-
lenlegihez ké-

pest 

elviselhető 

strand üzemelés emberi jelenlét hatás 

élőlények zava-
rása, veszélyezte-
tése; nekirepülés, 
ütközés, sérülések 

domináns hatás 
lehet 

elviselhető 

ÉPÍTETT 
KÖRNYE-

ZET 

építés, felhagyás 1-3 hónap között 

zaj, légszennyező 
anyagok kibocsá-
tása, kotrás, part-
védelem, feltöltés 

átmeneti több-
letterhelés a je-
lenlegihez ké-

pest 

elviselhető 

szállítás, rako-
dás 

az építési tevékeny-
ség időtartama alatt, 

2-3 hónap 

zaj, légszennyező 
anyagok kibocsá-

tása 

átmeneti, kis 
mértékű több-
letterhelés a je-
lenlegihez ké-

pest 

elviselhető 

strand üzemelés nincs nincs semleges elviselhető 

20. táblázat: Az építés, felhagyás és üzemelés tájképre, élővilágra és épített környezetre gyakorolt hatása 

A helyszíni szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre álló dokumentációk szerint, 
szakszerű kivitelezés és ellenőrzött körülmények mellett a kialakítás és üzemeltetés, illetve felhagyás 
során, a technológiai-, illetve munkafegyelem betartása mellett a tájban és az élővilágban veszélyez-
tetés vagy károsítás előreláthatólag nem következik be. A tervezési terület alkalmas a létesítmény 
elhelyezésére és működtetésére. 

Megállapítható, hogy a tervezett beruházás tájvédelmi érdekeket nem sért. A természeti és épített 
környezet jellegét, arányát (tájkaraktert), továbbá a tájban található jellemző élőhelyeket, ezek 
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ökológiai jellemzőit, illetve fennmaradásukhoz, működésükhöz szükséges ökológiai és környezeti 
feltételeket nem változtatja meg, azokra várhatóan nem lesz számottevő, illetve nagymértékű ha-
tással. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapítja, hogy tervezett építés következtében a táji- és 
természeti állapotok kis mértékű változására lehet számítani, ami érdemben nem különbözik a vál-
tozás megvalósulása nélküli állapotoktól.  

A tevékenység környezeti hatásainak áttekintő összefoglalását az előző, Áttekintő Táblázat tartal-
mazza. 

A tervezett változás nem tekinthető károsnak, visszafordíthatatlannak, túlzottan agresszív beavat-
kozásnak; üzemszerű működést feltételezve az élővilágban okozandó károsítás kizárható a techno-
lógiai, illetve munkafegyelem betartásával, ill. havária jellegű események bekövetkezésekor a szak-
szerű és időben történő beavatkozással. 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból a létesítmény valamikori tervezett bővítésének érdemi aka-
dályát vagy lehetőségét a jelen előzetes vizsgálat nem tárta fel. 

 

5.5.7. Összhang vizsgálata a meglévő Tervekkel 

 
OTrT érintettsége: 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény értelmében a tervezett strandfejlesztés területe részben közvetlenül érint, rajta van az or-
szágos ökológiai hálózat magterületén. 

 

26. ábra: A konkrét tervezési terület és az országos ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a vizsgált 

területen és környezetében (Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

 
Megyei Területrendezési terv megyei tájképvédelmi területének érintettsége: 
A Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2020. (V.7.) Önk. rendelet övezeti tervei értel-
mében a vizsgált terület érint tájképvédelmi területet. 

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR
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27. ábra: A tájképvédelmi területek elhelyezkedése a Kisköre településen a Heves Megye Területrendezési 

Tervében 

Egyedi tájértékek érintettsége: 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. és 7. §-a kiemeli az egyedi tájértékek meg-
őrzésének fontosságát. Az egyedi tájértékek mutatják a település múltját, hagyományait, esztétikai 
szempontból egy közösség számára jelentőssé váltak, de nem állnak műemléki, vagy természetvé-
delmi oltalom alatt. Az egyedi tájérték környezetével együtt védendő. A helyszínelés és a térképi 
adatbázis alapján a vizsgált területen egyedi tájérték nincs nyilvántartva. 
 
Helyi tájképvédelem: 
A tervezési területek és környezete része az országos, a regionális és helyi tájképvédelmi területek 
övezetének. Tájképvédelmi szempontból vertikális és jelentős horizontális kiterjedésű, a strand kap-
csolatos tájelemek (feltöltés, új strandelemek, mobilházak, stb.) kerülnek megvalósításra, ezért a 
mostani állapothoz képest jelentős változás következik be. 
A tervezett strandfejelsztés környezetében nincs olyan védett, védelemre érdemes vagy meghatá-
rozó tájelem, aminek látványbeli konkurense lenne, annak látványát eltakarná, kitakarná. A Kisköre 
belterületi ingatlanjairól a strandfejlesztés új elemei nem lesznek láthatók.  
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5.6. Klímavédelem, éghajlatváltozásra vonatkozó hatások 

5.6.1. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenység elemzése 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy működését mennyire befolyásolják 
az éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásai. 

Elmondható, hogy elsősorban az időjárási anomáliákkal és a szélsőségesebbé váló éghajlati jelensé-
gekkel szemben nevezhető érzékenynek a lőtéren folytatott szabadidős tevékenység. A tevékenység 
érzékenysége elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas: hőségnapok és hőhul-
lámos napok számának növekedése, 20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése, fel-
hőszakadási események számának és intenzitásának növekedése. 

Jelen esetben egy változat került kidolgozásra. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenység elem-
zését a Miniszterelnökség által kiadott, pályázatokhoz alkalmazott útmutatóját vettük igénybe. Jelen 
esetben egy változat került kidolgozásra. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenység elemzését a 
Miniszterelnökség által kiadott, pályázatokhoz alkalmazott útmutatóját vettük igénybe.18 

Az értékelés során a következő besorolások lehetségesek:  

• 0 = nem érzékeny,  

• 1 = alacsony érzékenység,  

• 2 = közepes érzékenység,  

• 3 = magas érzékenység. 

Az érzékenységi mátrix a következő táblázatban látható. 

 

18 Közzétéve: 2017. január 
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Helyszíni 
eszközök 
és folya-
matok 

A tevé-
kenység 
végzése, 
használ-
ható mo-
bilházak 
mennyi-

sége 

A szolgálta-
tás iránti ke-

reslet 

 

A környezet-
ben lévő inf-
rastruktúra 
sérülékeny-
sége, adap-
tációs ké-
pessége 

 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése  

0 0 2 0 

2. Nyári napok számának növekedése (napi 
max. > 25 0C) 

0 0 2 0 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi 
min. < 00C) 

0 0 0 0 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi 
max. ≥30 0C) 

1 1 2 0 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése 
(napi min.≥20 0C) 

0 0 0 0 

6. Hőhullámos napok számának növekedése 
(napi közép T > 25 0C) 

0 1 2 0 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi 
max. és min. különbsége 0C) 

0 0 0 0 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 0 0 0 0 

9. Csapadékos napok számának csökkenése 
(napi csapadékösszeg ≥ 1 mm) 

0 0 0 0 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése 
(csap. napok átlagos csapadéka) 

1 1 2 1 

11. Max. száraz időszak hosszának növeke-
dése (leghosszabb időszak, amikor a csapa-
dékösszeg <1 mm/nap) 

0 0 0 0 

12. Max. nedves időszak hosszának válto-
zása (leghosszabb időszak, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥1 mm/nap) 

1 1 1 0 

13. A 20 mm-t elérő csapadékos napok szá-
mának növekedése (napok száma, amikor a 
napi csapadékösszeg ≥20 mm)  

1 1 1 0 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

1 1 1 0 

Befolyásolja-e az éghajlatváltozás? → 

Éghajlati paraméter változása ↓ 
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Helyszíni 
eszközök 
és folya-
matok 

A tevé-
kenység 
végzése, 
használ-
ható mo-
bilházak 
mennyi-

sége 

A szolgálta-
tás iránti ke-

reslet 

 

A környezet-
ben lévő inf-
rastruktúra 
sérülékeny-
sége, adap-
tációs ké-
pessége 

 

15. Csapadék évszakos eloszlásának válto-
zása 

0 0 1 0 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

0 0 1 0 

17. Felhőszakadások (viharok) számának és 
intenzitásának növekedése 

1 1 2 1 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának 
és intenzitásának növekedése 

0 0 0 0 

19. Árhullámok gyakoriságának és intenzitá-
sának növekedése 

0 0 0 0 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságnöveke-
dése 

1 0 1 0 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások, 
nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak 
gyakoribb alacsony vízállása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

0 0 2 0 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 0 0 2 0 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 0 0 0 0 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 0 0 0 0 

25. Szélerózió 0 0 0 0 

21. táblázat: Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységi mátrix 

A táblázatban látható érzékenységi adatok alapján elmondható, hogy összességében a mobilházak 
üzemeltetése érzékeny az éghajlatváltozásra, ugyanis a szolgáltatás iránti keresletet és a szabadidős 
tevékenység végzésének tekintetében nagyobb mértékben érinti az éghajlati paraméterek változása.  

 

 

Befolyásolja-e az éghajlatváltozás? → 

Éghajlati paraméter változása ↓ 
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5.6.2. A telephely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

A kitettség értékelését arra az éghajlati paraméterre végeztük el, ahol a „nem érzékeny” besorolástól 
eltérő értékelést kapott a hatótényező: 

Éghajlati paraméterváltozás Kitettség értékelése 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékle-
tének lassú növekedése  

A felmelegedés és az egyre gyakoribbá váló hőhullámok 
miatt az energiaigény növekszik elsődlegesen a klímák, hű-
tőberendezések használata miatt. Ennek hatására az ener-
giaárak emelkedhetnek. A kiszámíthatatlanná váló energia-
igény megnehezíti a szolgáltatás folyamatosságának fenn-
tartását. 

2. Nyári napok számának növeke-
dése (napi max. > 25 0C) 

4. Hőségnapok számának növeke-
dése (napi max. ≥30 0C) 

6. Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi közép T > 25 0C) 

10. Átlagos napi csapadékosság nö-
vekedése (csap. napok átlagos csa-
padéka) 

Hosszan tartó csapadékos időszakban a létesítmény egyes 
részei és a kapcsolódó infrastruktúra is rongálódhat, és a 
szolgáltatás iránti érdeklődés is minimálisra csökkenhet. 

További veszélyt jelenthetnek az egyre gyakoribbá váló 
durva viharok is, melyek miatt a létesítmény egyes részei és 
a kapcsolódó infrastruktúra is rongálódhat.  

A keletkező fizikai károk anyagi terhet rónak az üzemelte-
tőre. 

Vízkészlet csökkenés miatt a szolgáltatás iránti kereslet 
csökkenése várható. 

 

12. Max. nedves időszak hosszának 
változása (leghosszabb időszak, 
amikor a napi csapadékösszeg ≥1 
mm/nap) 

13. A 20 mm-t elérő csapadékos 
napok számának növekedése (na-
pok száma, amikor a napi csapa-
dékösszeg ≥20 mm)  

15. Csapadék évszakos eloszlásá-
nak változása 

16. Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

17. Felhőszakadások (viharok) szá-
mának és intenzitásának növeke-
dése 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfo-
lyások, nyári kisvízi készletének 
csökkenése, ta-vak gyakoribb ala-
csony vízállása, felszín alatti víz-
készletek csökkenése) 

22. Aszály gyakoribb előfordulása  

22. táblázat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése 
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5.6.3. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 

A tervezett tereprendezés, közművesítés és mobilházak telepítési szakaszában a szállítójárművek és 
a területen dolgozó belsőégésű motorok kipufogógázai üvegházhatású gázokat engednek a leve-
gőbe, és mint ilyenek, hozzájárulnak a globális éghajlatváltozáshoz, azonban ezek mértéke az össz-
kibocsátást tekintve elhanyagolható, alapjaiban nem fogja megváltoztatni az eddigi tendenciákat. 

A beruházás életciklusának egészét tekintve a létesítési fázis jár a legjelentősebb légszennyező anyag 
kibocsátással; ám az ebből adódó kibocsátások hatása is csak a munkaterület közvetlen környeze-
tére fog korlátozódni.  

A létesítmény működése során a levegőterhelést a vendégek személygépjármű forgalma adja, mely 
azonban elenyésző mértékű (legkedvezőtlenebb esetben 12 db/nap).  

A tevékenység által klímavédelmi szempontból okozott hatások kismértékűnek tekinthetők. 

5.6.4. Az előző pontokban bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített koc-
kázatértékelés 

A potenciális hatás értékelésére alkalmazott kockázatértékelési szintek: 

Érzékenység ↓ 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

Magas Közepes Magas Magas 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 

23. táblázat: A potenciális hatás értékelésére alkalmazott kockázatértékelési szintek 

Az 5.6.1. pontban értékelendőnek kiválasztott paraméterek fenti táblázat szerinti kockázatértéke-
lése. 

Éghajlati paraméterváltozás 
Kockázatértéke-

lési szint 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  Alacsony 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 0C) Alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C) Alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi közép T > 25 0C) Alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csap. napok átlagos csapa-
déka) 

Közepes 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, ami-
kor a napi csapadékösszeg ≥1 mm/nap) 

Közepes 
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Éghajlati paraméterváltozás 
Kockázatértéke-

lési szint 

13. A 20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése (napok 
száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥20 mm)  

Közepes 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása Alacsony 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés Alacsony 

17. Felhőszakadások (viharok) számának és intenzitásának növekedése Közepes 

21. Vízkészletek csökkenése (víz-folyások, nyári kisvízi készletének csök-
kenése, ta-vak gyakoribb alacsony vízállása, felszín alatti vízkészletek 
csökkenése) 

Közepes 

22. Aszály gyakoribb előfordulása Közepes 

24. táblázat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése 

Az éghajlati tényezőkre vonatkozóan jelentős hatások nem várhatóak a mobilházak működtetése 
során. 

5.6.5. A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás bemutatása 

A rugalmasság egy rendszer azon képessége, hogy időben és hatékonyan előre lássa, tompítsa egy 
veszélyes esemény hatásait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyreálljon e hatásokat követően úgy, 
hogy továbbra is működjenek lényeges és alapvető struktúrái és funkciói. Vagyis egy rendszer azon 
képessége, hogy az alapvető funkcióit tekintve jelentős külső változások közepette is viszonylag 
stabil tudjon maradni. A tervezett ingatlanok tervezése során ezt a szempontot kiemelten fontosan 
kezelték, a kiválasztott anyagfelhasználásokon keresztül megtervezett funkcionalitást bele véve, a 
környezeti terhelés csökkentését figyelembe vették. 

A tervezett beruházás üzemeltetésére a nyári napok-, a hőhullámos napok számának a növekedése, 
illetve a szélsőséges csapadékviszonyok gyakoriságának (felhőszakadás gyakorisága és a csapadék-
intenzitás, árvíz) növekedése fejthetnek ki negatív hatást az éghajlatváltozás következményeként. 
Ezen hatások lehetséges következményeire már az épületek és kapcsolódó létesítményeik tervezé-
sénél szükséges felkészülni. 

A hőhullámokra a beépítettség növekedésének ellenére, a környező zöld területek, valamint a Tisza-

ró közelsége fejtenek ki hűtőhatást. A hőhullámokkal szembeni védekezés műszaki megoldásokkal 

is tervezett az alábbiak szerint: 

• Aktív: hűtő rendszerek mobilházakban; 

• Passzív tervezési megoldás: tájolás, árnyékolás. 

A csapadék mennyiségének, illetve intenzitásának növekedésével, valamint a viharos időjárási ese-
mények gyakoriságának és intenzitásának növekedésével az utak, parkolók, épületek szerkezete ká-
rosodhat. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék miatt árvíz alakulhat ki, a mobilházak, 
partszakasz használata korlátozottá válhat. A mobilházak magasított tartószerkezettel kerülnek el-
helyezésre. 
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A viharos időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése főként a telepített há-
zakra, kisebb mértékben a strand területére lehet hatással, annak károsodását eredményezheti. Köz-
vetett hatásként a közlekedés akadályoztatása is jelentkezhet, a közlekedési útvonalakra boruló osz-
lopok, lámpák, fák miatt. 

5.6.6. Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatás-
terület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 

A tervezett mobilházak használata során a vendégek személygépjármű-forgalma jár kis mennyiségű 
CO2 kibocsátással. A legkedvezőtlenebb esetben 12 db személygépjármű megjelenése várható na-
ponta. 

A mobilházakban korszerű és energiatakarékos LED fényforrásokat terveznek. 

A létesítmény hűtőberendezéseinek karbantartását, szivárgásvizsgálatát arra képesített szervezet 
fogja végezni a gyártó, illetve a vonatkozó jogszabály által előírt gyakorisággal, így hűtőközeg szi-
várgás előfordulása nem várható. 
 
A tervezett létesítmény üzemeltetése valószínűsíthetően nem lesz jelentős hatással a különböző 
éghajlati tényezőkre (hőmérséklet, csapadékmennyiség-, intenzitás, eloszlás stb.), ezért várhatóan 
csekély mértékben hat a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 
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6. A várható környezeti hatások becslése és értékelése 

6.1. Kibocsátások összefoglalása 

6.1.1. Levegővédelem 

A létesítmény életciklusának egészét tekintve a létesítési fázis jár a legjelentősebb légszennyező 
anyag kibocsátással; ám az ebből adódó kibocsátások hatása is csak a munkaterület közvetlen kör-
nyezetére fog korlátozódni. A tervezett létesítmény engedélyezése levegőtisztaság-védelmi szem-
pontból jogszabályi előírásba nem ütközik. 

6.1.2. Vízvédelem 

A vízellátás biztosítása érdekében fúrt kút nem tervezett. A területen rendelkezésre állnak közüzemi 
hálózatok, a rácsatlakozás és az esetleges későbbi hálózati fejlesztésekkel a tervezett vízigények ki-
szolgálhatók. 

Az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére szintén közüzemi hálózaton van lehetőség. A 
tervek szerint egy gravitációs összefolyású túlnyomórendszerhez csatlakozó szennyvízaknából ke-
rül átemelő szivattyún keresztül a csatornába. 

A mobilházak működtetése során a fentiek alapján a felszíni és a felszín alatti vizek védelme bizto-
sított.  

A zöldfelületi területeken keletkező csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felületeken keletkező 
csapadékvizek szennyeződhetnek, ezért ezek előreláthatóan külön kerülnek majd gyűjtésre, előtisz-
tításra. 

A hatásterület felszíni vizek szempontjából a beruházás összterületével vehető egyenlőnek. 

6.1.3. Talajvédelem 

Az építés során tereprendezés tervezett mind a terelőtöltés, partbiztosítás és a mobilházak tele-
pítése során. A forgalomnövekedés környezeti hatásai csak átmenetiek a használatba vétel idejére 
megszűnnek. 

A tervezett tevékenység talajra, földtani közegre gyakorolt hatásainak hatásterülete a tevékenységgel 
érintett telephely határával vehető azonosnak, de normál üzemmenetben ezen a területen sem vár-
ható kedvezőtlen hatás. 

Üzemszerű működés esetén talajt és felszín alatti vizet érő szennyezések nem valószínűsíthetők. 

6.1.4. Hulladékgazdálkodás 

A mobilházak üzemelése során áprilistól novemberig tartó időszakos jelenlét lesz. A hulladékkép-
ződés során főként kommunális hulladékokkal (HAK 20 03 01, HAK 20 01 39) számolhatunk.  

A mobilházak mellett kialakított parkolókban esetlegesen keletkező gépjárművekből elfolyó olaj 
gyűjtésére tervezetten olajfogó berendezés telepítésére kerül sor. Az így keletkezett hulladékokat 
arra engedéllyel rendelkező hulladék kezelő szervezetnek adják át. 

Az üzemelés során keletkező szennyvíz-elvezetése a kiépítésre kerülő közműhálózaton tervezett. 

6.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem 

A tervezett tevékenység hatásait számítással és modellezéssel vizsgáltuk. Az eredmények azt mu-
tatják, hogy a tervezett beruházás létesítésének (felhagyásának), és üzemeltetésének környezeti zaj-
terhelése egyaránt kismértékű.  
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A felhagyási fázis mintegy 6-12 hónapot venne igénybe, mely során a létesítési fázishoz hasonló 
zajterhelés lenne várható. 

A modellezés és a térkép alapján elmondható, hogy a hatásterület védendő épületet vagy létesít-
ményt nem érint, a hatásterület nappal és éjjel is az érintett ingatlanok határain belül marad. 

6.1.6. Élővilág, táj, tájkép és épített környezet védelme 

A helyszíni szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre álló dokumentációk szerint, 
szakszerű kivitelezés és ellenőrzött körülmények mellett a kialakítás és üzemeltetés, illetve felhagyás 
során, a technológiai-, illetve munkafegyelem betartása mellett a tájban és az élővilágban veszélyez-
tetés vagy károsítás előreláthatólag nem következik be. A tervezési terület alkalmas a létesítmény 
elhelyezésére és működtetésére. 

Megállapítható, hogy a tervezett beruházás tájvédelmi érdekeket nem sért. A természeti és épített 
környezet jellegét, arányát (tájkaraktert), továbbá a tájban található jellemző élőhelyeket, ezek öko-
lógiai jellemzőit, illetve fennmaradásukhoz, működésükhöz szükséges ökológiai és környezeti fel-
tételeket nem változtatja meg, azokra várhatóan nem lesz számottevő, illetve nagymértékű hatással. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapítja, hogy tervezett építés következtében a táji- és 
természeti állapotok kis mértékű változására lehet számítani, ami érdemben nem különbözik a vál-
tozás megvalósulása nélküli állapotoktól.  
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6.2. Összevont hatásterület 

Az üzemeltetési fázis nappali és éjjeli zajvédelmi hatásterülete is a telephely határain belül marad, a 
levegővédelmi, víz- és talajvédelmi, élővilágvédelmi, táj-, tájkép- és épített környezetvédelmi, vala-
mint hulladékgazdálkodási szempontú hatásterület pedig a telephely területével megegyező területet 
fed le. Így az összesített hatásterület a tervezési területtel azonos nagyságú, melyet az alábbi térké-
pen ábrázoltunk. 

 

28. ábra A tervezett létesítmény összevont hatásterülete 

Az összevont hatásterület védendő épületet vagy létesítményt nem érint, a hatásterület a 
tervezési terület határain belül marad.  

 

7. Minősített adatok, a környezethasználó szerint üz-
leti titkot képező adatok köre 

Az Atlantic Invest Kft. nyilatkozik arról, hogy az elkészített dokumentáció minősített, vagy üzleti 
titkot képező adatot nem tartalmaz. 

Összevont hatásterület 
(és a tervezési terület) határa 
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8. Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgá-
lata 

A telephelynek a környezeti elemekre gyakorolt hatásai közül a zajkibocsátás a meghatározó. Az 
összevont hatásterületet tehát ez a kibocsátás határozza meg. 

Az országhatár a telephely határához legközelebbi pontján 82 kilométerre található. Ezek alapján 
megállapítható, hogy országhatáron átterjedő hatásokra nem kell számolnunk, tehát ezen hatások 
vizsgálatára nem tértünk ki az előzetes vizsgálatban.  

9. Összefoglalás 
Összefoglalásként elmondható, hogy a tervezett beruházás környezeti elemeket érintő hatása nem 
jelentős. Javasoljuk az előzetes vizsgálat elfogadását és a környezeti hatásvizsgálat lefolytatásától 
való eltekintést. 

 

 
Gödöllő, 2022. szeptember 12. 

 



 

 

 

Mellékletek 

 



 

 

 

 

 

1. Melléklet: 

Helyszínrajz 

  



 

 

 

 

 

2. Melléklet: 

Natura2000 hatásbecslés dokumentáció 

 



 

 

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 
Kiskörei szabad vízi strand (Kisköre külterületi 0680/13., 0674/4., 
2289. hrsz.-ú ingatlanok) fejlesztése - Kotrás, feltöltés, partvéde-

lem, közművek kiépítése engedélyezéséhez 
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ALÁÍRÓLAP 

 

A dokumentációt készítette: 

 

Feladat Név Titulus/végzettség Aláírás 

Dokumen-
táció össze-
állítója 

Agócs Gá-
bor 

okl. környezetmérnök, zaj- és 
rezgésvédelmi szakmérnök, er-

désztechnikus, teljes körű                          
környezetvédelmi, táj- és termé-

szetvédelmi szakértő                
Oklevél száma: PTC 004477 

26/1999. 
Szakértői engedélyek számai: 

SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, 
SZKV-zr,le,vf,hu/03-

0887/2016. 
Mérnökkamarai nyilvántartásba 

vételi száma: 03-0887/2016. 
K-sz-klímavédelmi szakértő 
Élővilág-védelmi, táj- és kör-

nyezetvédelmi igazságügyi szak-
értő 

Igazságügyi névjegyzék nyilv. 
száma: 010687.  

Bejegyzett hatósági közvetítő       
BKB/001/1475-7/2013.,         

Nyilvántartási sorszáma:5.sz. 
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A NATURA 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjait az európai kö-
zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet 14. sz. melléklete alapján vizsgáltam meg: 

Az élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntar-
tását befolyásoló hatások jelentőségét a terv, illetve a beruházás (a továbbiakban együtt: tevékeny-
ség) megvalósulása előtt fennálló, vagy a potenciálisan elérhető természetvédelmi helyzetre, a terü-
let természetes megújulási képességére figyelemmel kell felmérni. 

Fel kell becsülni a fajok és élőhelytípusok fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek 
között különösen: 

a) a szaporodási helyet, fészkelőhelyet, dürgőhelyet, pihenőhelyet, táplálkozóhelyet, vonulóhe-

lyet, 

b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét, 

c) az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők - különösen a 

táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmara-

dása - fennállását, 

d) az állománylimitáló tényezők változásait, 

e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint 

f) a ragadozók állományának növekedését. 

A hatások jelentőségének megállapítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 

A) Fajok 

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

Az éven belüli, éves vagy több évre kiterjedő, ciklikus vagy véletlenszerű, természetes állományin-
gadozás mért vagy előre jelezhető mértékén túlmenő, kimutatható mennyiségi, állománysűrűségi, 
továbbá az elterjedés nagyságát érintő csökkenés. 

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 

A tevékenységgel érintett populáció szerepe, sérülékenysége a faj szempontjából, különös tekintet-
tel a lokális elterjedésű fajokra és alfajokra, a genetikai változékonyság lecsökkenésére, a tevékeny-
séggel érintett állomány kapcsolatára, összekötő szerepére más állományokkal. 

3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai közösségi szintet is) 

a) A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai közösségi, il-
letve világállományához képest; és 

b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái szerinti be-
sorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy fokozottan védett be-
sorolás stb.) 
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4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján) 

A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a szaporodási ciklus hosz-
sza, a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos élethossza, a tevékenység hatása a 
szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti elemekre. 

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a célzott védelmi intéz-
kedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve élőhelyének dinamikája következtében 
rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál 

a) A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból azok észrevehető 
csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve az állomány izoláltsága más állományoktól 
stb.), illetve az állomány belső dinamikája következtében a regenerálódás képessége; 

b) A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és ivareloszlásra. 

B) Élőhelytípusok 

1. Az érintett terület jellemzői 

a) A terület nagysága, elhelyezkedése; 

b) A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett változások, különös 
tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére. 

2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében 

a) A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának 
koherenciájában betöltött szerepének értékelése; 

b) A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest. 

3. Az élőhelytípus ritkasága 

Az élőhelytípus ritkasága helyi, regionális, európai közösségi vagy világviszonylatban, figyelembe 
véve veszélyeztetettségi fokát (a hazai Vörös Könyv szerinti besorolás, jelentőség vagy kiemelt je-
lentőség az Európai Közösség szempontjából stb.) 

4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben 

Az élőhelytípus képessége arra, hogy a tervezett kármérséklő intézkedéseken kívüli minden egyéb 
beavatkozás nélkül, kizárólag a társulásalkotó fajok, illetve az élőhelytípus ellenálló-képessége, il-
letve dinamikája következtében megmaradjon vagy rövid időn belül visszaálljon egy olyan álla-
potba, amely a tevékenység előtti állapottal egyenértékű vagy jobb annál, különös tekintettel a meg-
újulást megakadályozó vagy megnehezítő külső tényezők meglétére (pl. özönfajok általi veszélyez-
tetettség, a terület izoláltsága). 
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5. Társulásalkotó és az élőhelytípusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1-4. pontok mellett 
az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni. 

C) A területek koherenciája 

A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának 
koherenciájában betöltött szerepének értékelése, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra, 
élőhelytípusokra irányuló hatásoknak az A) és B) pontban felsorolt szempontok szerinti figyelem-
bevételével. 
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3. Azonosító adatok 

3.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elér-
hetősége 

A NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció készítője: 

Név: WENFIS Kft. (2100 Gödöllő, Méhész köz 5.) 

Élővilág-védelmi szakértője: Agócs Gábor 

okl. környezetmérnök, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, 

teljes körű környezetvédelmi, táj-és természetvédelmi szakértő, 

Oklevél száma: PTC 004477 26/1999. 

Szakértői engedélyek számai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV-zr,le,vf,hu/03-0887/2016. 

Mérnökkamarai nyilvántartásba vételi száma: 03-0887/2011. 

K-Sz – klímavédelmi szakértő 

Élővilág-védelmi, táj- és környezetvédelmi igazságügyi szakértő 

Igazságügyi névjegyzék nyilv. száma: 010687. 

 

Lakcím: 6347 Érsekcsanád, József A. u. 15. sz.  

Tartózkodási hely, postacím: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 3/1. sz. 

Telefon: 06-30/248-0329 

E-mail: agocsg1@gmail.com 

 

3.2. A beruházó 

Név: Kisköre Város Önkormányzata 

Székhely: 3384 Kisköre, Széchenyi út 24. sz. 
 
Képviseli: Magyar Csilla, polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agocsg1@gmail.com
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3.3. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek 
neve, címe, elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása 

 

Az adatlap kitöltésében résztvevő személy: 

Név: Agócs Gábor 

okl. környezetmérnök, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, 

teljes körű környezetvédelmi, táj- 

és természetvédelmi szakértő, 

Oklevél száma: PTC 004477 26/1999. 

Szakértői engedélyek számai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV-zr,le,vf,hu/03-0887/2016. 

Mérnökkamarai nyilvántartásba vételi száma: 03-0887/2011. 

K-Sz – klímavédelmi szakértő 

Élővilág-védelmi, táj- és természetvédelmi igazságügyi szakértő 

Igazságügyi névjegyzék nyilv. száma: 010687. 

Lakcím: 6347 Érsekcsanád, József A. u. 15. sz.  

Telefon: 06-30/248-0329 

E-mail: agocsg1@gmail.com 

 

 
Szakmai referenciáinak leírása általánosságban: 

- teljes körű környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakértői tevékenység,  

- bejegyzett környezetvédelmi hatósági közvetítő. 
 

 

Táj- és természetvédelem szakterületen: 

- előzetes vizsgálati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészítése,  

-  környezeti hatástanulmányok táj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészítése,  

-  egységes környezethasználati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének el-
készítése,  

-  környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének 
elkészítése,  

- természeti alapállapot felvételek készítése, természetvédelmi monitoring teljes körű bo-
nyolítása, 

- NATURA 2000 fenntartási tervek és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációk elké-
szítése, 

- bejegyzett hatósági közvetítő táj- és természetvédelmi hatósági eljárásokban. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agocsg1@gmail.com
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4. Az érintett Natura 2000 terület 

4.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a 
beruházás várhatóan hatással van 

 
Tervezett beruházással ténylegesen érintett Natura 2000 site 

 

TERÜLET NEVE: - HUBN10002 kódszámú, „Hortobágy” elnevezésű különleges madárvé-
delmi NATURA 2000 terület. 

 

 

1. ábra A beruházással hatással lévő HUBN10002 NATURA 2000 terület térképi megjelenítése1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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TERÜLET NEVE: HUHN20003 kódszámú, „Tisza-tó" elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési NATURA 2000 terület 

 

2. ábra A beruházással hatással lévő HUHN20003 NATURA 2000 terület térképi megjelenítése2 

 

A terület státusza (megjelölendő): 

  X különleges madárvédelmi terület 

  □ különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

  □ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 

  □ jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

  X jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

  □ különleges természetmegőrzési terület 

  □ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

 

 

2 Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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3. ábra A tervezési helyszíni medert érintő része D-i irányba fényképezve; A tervezési helyszíni 
parti sávot érintő része DK-i irányba fényképezve 

    

4. ábra A tervezési terület a töltésről, D-i irányba fényképezve; A töltés másik oldalán, DK-i 
irányba fényképezve, meglévő szomorúfűz fasorokkal 

  

5. ábra Védtőltés a tervezési terület helyszínén, a töltésről Ny-i irányba fényképezve; Védtöltés a 
tervezési terület helyszínén, a töltésről K-i irányba fényképezve 
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6. ábra Partrendezés helyszíne (1.) ; Partrendezés helyszíne (2.) 

 

A tervezési területtől, a tervezett mederkotrás, feltöltés és partrendezés helyétől minden 
irányban fényképezett (HUBN10002) NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület és 
egyben a (HUHN20003) NATURA 2000 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmeg-
őrzési terület. 

 

7. ábra A tervezett terület megvalósítási helyszín3 

A beruházással érintett terület nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek. 

A beruházással érintett terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat magterület övezeté-
hez és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéhez tartozik, továbbá része 
a Hortobágy Fontos Madárélőhelynek (IBA). 

 

 

3 Forrás: Google Earth 
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4.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely tí-
pusoknak a felsorolása, amelyeknek valamely állományára 
vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen 
hatással lehet a terv vagy beruházás 

 

A tervezett beruházás az alábbi NATURA 2000 jelölő élőhelyeket és NATURA 2000 jelölő fajokat 
érintheti: 

 

4.2.1. Alapadatok 

TERÜLET NEVE: A Hortobágy elnevezésű különleges madárvédelmi terület (kód-
száma: HUHN10002)  

Terület neve 

Hortobágy 

Terület kódja 

HUHN10002 

Kiterjedés (ha) 

121 0.01ha 

 

4.2.1.1. Általános leírás, jellemzés  

Kontinens-léptékben is óriási kiterjedésű, fátlan szikes pusztaság, a mélyedésekben szikes mocsa-
rakkal és tavakkal. A legszárazabb térrészeken löszsztyep növényzet található. A talajvízszint válto-
zásai mozaikos élőhelyet hoznak létre. Mint más hazai szikesek, a Hortobágy is teljesen sík. A kü-
lönleges talaj- és geológiai adottságok következtében, több tízezer évvel ezelőtt alakulhatott ki ext-
razonálisan a lombhullató erdőségek övében ez a fátlan táj. Az elmúlt 3-4 ezer év nomád és félno-
mád társadalmai szintén hatással voltak a megmaradt erdőfoltokra. A középkortól kezdve félnomád 
tájhasználat jellemezte a vidéket. A falvak és elszórt tanyák igen alacsony sűrűségben találhatók itt, 
ez a mai időkben sem változott, sőt, szinte teljesen elnéptelenedett a vidék. A terület jelentős része 
a Tisza ártere, illetve a folyót kísérő galériaerdők, valamint a természetközeli állapotban lévő, mes-
terséges halastavak, amely Magyarország egyik legjobbnak ítélt IBA-területe. A Wetlands Interna-
tional kulcsfontosságú területként említi, az I. függelékben szereplő cigányréce- és kis lilik populá-
ciói miatt. A térségben 17, globálisan veszélyeztetett faj fordul elő (BirdLife International). Egyes 
fajok tekintetében a legnépesebb hazai (költő vagy vonuló) állományokkal büszkélkedhet (kis lilik, 
daru, kék vércse, havasi lile, kanalasgém stb.). 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Fülemülesitke (Acro-
cephalus melanopogon), Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), Kanalas réce (Anas cly-
peata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas querquedula), Ken-
dermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Kis lilik (Anser 
erythropus), Parlagi pityer (Anthus campestris), Parlagi sas (Aquila heliaca), Békászó sas (Aquila pomar-
ina), Vörös gém (Ardea purpurea), Üstökösgém (Ardeola ralloides), Réti fülesbagoly (Asio 
flammeus), Barátréce (Aythya ferina), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), 
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Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Pusztai ölyv (Buteo rufinus), Havasi 
lile (Charadrius morinellus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Fe-
hér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Barna réti-
héja (Circus aeruginosus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Szala-
kóta (Coracias garrulus), Haris (Crex crex), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete har-
kály (Dryocopus martius), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta) Kerecsensó-
lyom (Falco cherrug) Vándorsólyom (Falco peregrinus), Kék vércse (Falco vespertinus), Sárszalonka (Gal-
linago gallinago), Daru (Grus grus), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Tör-
pegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Kis őrgébics (Lanius minor), Nagy 
goda (Limosa limosa), Kékbegy (Luscinia svecica), Kis bukó (Mergus albellus), Barna kánya (Milvus mig-
rans), Nagy póling (Numenius arquata), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Túzok (Otis tarda), Halász-
sas (Pandion haliaetus), Darázsölyv (Pernis apivorus), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Pajzsos-
cankó (Philomachus pugnax), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Aranylile (Pluvialis apricaria), Vörös-
nyakú vöcsök (Podiceps grisegena), Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Kis vízicsibe (Porzana 
parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Törpevízicsibe (Porzana pusilla), Gulipán (Recurvirostra 
avosetta), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), Réti cankó (Tringa glare-
ola), Piroslábú cankó (Tringa totanus). 

4.2.1.2. Természetvédelmi célkitűzések  

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőr-
zése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 
természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltétele-
inek biztosítása.  

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési mó-
dokat felsorolva): A Hortobágyon, mint Európa legnagyobb összefüggő, szikes mocsarakban és 
mocsárrétekben gazdag szikes pusztáján élő, a terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonya-
ira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme A túzok oltalma, amely-
nek hortobágyi populációja része a Kárpát-medencei állomány gerincét adó tiszántúli metapopulá-
ciónak: túzokbarát kultúrák létrehozásával, a kaszálás időbeli szabályozásával és ragadozókontrollal 
A csíkosfejű nádiposzáta drasztikus állománycsökkenésének megfordítását célzó élőhelykezelések 
megvalósítása, mert a faj hortobágyi állománya egyike a legsérülékenyebb és a kihalás szélére sod-
ródott szatellitpopulációknak: a szikes mocsárrétek vízszintjének szabályzásával, a mocsári szuk-
cesszió stabilizálásával és a kaszálás térbeli és időbeli korlátozásával. A szikes puszták vizes élőhe-
lyein jellemző, Európa-szerte csökkenő tendenciákat mutató fészkelő és átvonuló partimadár-kö-
zösségek állománysűrűségeinek növelése, különös tekintettel a bíbicre, a nagy godára, a piroslábú 
cankóra és a sárszalonkára: száraz években mesterséges árasztásokkal és a legeltetés szintjének eme-
lésével.A száraz, jellemzően juhval legeltetett szikeseken fészkelő ugartyúk állománycsökkenésének 
megállítása, melynek hortobágyi állománya erősen fogyatkozóban van: a legeltetés szintjének eme-
lésével. A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny vegyes gémtelepek megőrzése, me-
lyekben a kis kárókatonán és a két íbiszfajon kívül a pásztorgém kivételével az összes európai gémfaj 
fészkel: a halastavi és a Tisza-tavon folyó gazdálkodás szabályozásával, a mocsarak vízszintjének és 
szukcessziós folyamatainak szabályozásával. A Hortobágyon stabil tendenciákat mutató, de Eu-
rópa-szerte sérülékeny cigányréce fészkelő és vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabály-
zásával és vízivad- vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Tisza partfalaiban költő fajok állo-
mánynagyságainak megóvása. A szikes mocsarakban és a Tisza-tavon fészkelő vöcsök-, rétihéja-, 
vízicsibe- és szerkőfajok állományainak stabilizálása: a vízjárás és a szukcessziós folyamatok sza-
bályzásával, illetve a legeltetés szintjének emelésével. A kék vércse legnagyobb Kárpát-medencei 
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állományának növelése: mesterséges fészkelőládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével 
és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a táplálékforrások stabilizálása érdekében. A Horto-
bágyon stabil állománnyal jellemezhető kerecsensólyom populációjának megőrzése: mesterséges 
fészekalapok kihelyezésével és a legeltetés szintjének emelésével, ami az ürge állománynövekedését 
segítheti elő. A Hortobágyon átvonuló úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhe-
lyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Hortobágyon átvo-
nuló, veszélyeztetett fajokban gazdag vadlúd-tömegek táplálkozó- és éjszakázóhelyeinek védelme: 
vizes élőhelyek vízszabályzásával, túllegeltetéssel a megfelelő táplálkozóterületek kialakulása érdek-
ében illetve vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Hortobágyon emelkedő számban 
fészkelő és telelő rétisas növekvő állománytendenciájának megőrzése: mesterséges fészekalapok 
készítésével, ezek zavartalanságának biztosításával és a téli etetés folyamatos végzésével. A fehér 
gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés bizton-
ságának növelésével. A Hortobágyon átvonuló darvak éjszakázóhelyei zavartalanságának biztosí-
tása: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A mes-
terséges halastavakon fészkelő vöcsökfajok és fattyúszerkők állományának megőrzése: a halastavi 
gazdálkodás szabályozásával. A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő 
barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő madárfajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a 
nádvágás szabályozásával. 

 

 A Tisza-tó elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kódszáma: HUHN20003): 

4.2.2. Alapadatok 

Terület neve 

Tisza-tó 

Terület kódja 

HUHN20003 

Kiterjedés (ha) 

17 30.37ha 

 

4.2.2.1. Általános célkitűzések 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: Természetes eutróf tavak Magnopotamion 
vagy Hydrocharition növényzettel 3150 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Fajok: Szivárvá-
nyos ökle (Rhodeus sericeus amarus) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Lápi szitakötő (Leucorr-
hinia pectoralis) Vidra (Lutra lutra) Tavi denevér (Myotis dasycneme) 

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 
fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállí-
tása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a ked-
vező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus 
célok és végrehajtandó intézkedések: - Ki kell dolgozni a tározótértől elkülönülő vízforgalmú holt-
medrek kedvező ökológiai állapotban való megőrzésének stratégiáját. A jelenleg folyó, gyorsuló 
ütemű biotikus és abiotikus öregedés ellen konzervációs intézkedések kidolgozása és foganatosítása 
- A víztározó hidrológiai változatosságának mesterséges fenntartása, megőrzése a biológiai 
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Név 
Tudományos 

név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Nyári lúd  Anser anser  

   
2000 - 40000 

egyed  
A  

Nyári lúd  Anser anser  

300 - 500 
pár  

   A  

Kis lilik  Anser erythropus  

   30 - 80 egyed  A  

Parlagi pityer  Anthus campestris  

100 - 200 
pár  

   B  

Parlagi sas  Aquila heliaca  

   5 - 15 egyed  B  

Békászó sas  Aquila pomarina  

   2 - 5 egyed  B  

Vörös gém  Ardea purpurea  

200 - 300 
pár  

   A  

Üstökösgém  Ardeola ralloides  50 - 140 pár     A  

Réti fülesbagoly  Asio flammeus  

  
30 - 50 
egyed  

 B  

Réti fülesbagoly  Asio flammeus  0 - 50 pár     A  

Barátréce  Aythya ferina  

   
800 - 3000 

egyed  
A  

Cigányréce  Aythya nyroca  

100 - 250 
pár  

   A  

Bölömbika  Botaurus stellaris  

 150 - 250 pár    A  

Vörösnyakú lúd  Branta ruficollis  

   50 - 200 egyed  A  

Ugartyúk  
Burhinus oe-
dicnemus  

   10 - 40 egyed  B  

Ugartyúk  
Burhinus oe-
dicnemus  

1 - 5 pár     C  

Pusztai ölyv  Buteo rufinus  0 - 5 pár     A  

Pusztai ölyv  Buteo rufinus  

   10 - 20 egyed  A  

Havasi lile  
Charadrius morinel-
lus  

   150 - 350 egyed  A  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansery
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aquhel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aqupom
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardral
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-braruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
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Név 
Tudományos 

név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

fattyúszerkő  Chlidonias hybrida  

200 - 1000 
pár  

   A  

Kormos szerkő  Chlidonias niger  

300 - 300 
pár  

   A  

Fehér gólya  Ciconia ciconia  

200 - 300 
pár  

   B  

Fekete gólya  Ciconia nigra  

   170 - 170 egyed  B  

Fekete gólya  Ciconia nigra  1 - 5 pár     C  

Kígyászölyv  Circaetus gallicus  

   10 - 20 egyed  B  

Barna rétihéja  Circus aeruginosus  

200 - 500 
pár  

   B  

Kékes rétihéja  Circus cyaneus  

  
500 - 600 

egyed  
 A  

Hamvas réti-
héja  

Circus pygargus  5 - 15 pár     B  

Szalakóta  Coracias garrulus  40 - 90 pár     B  

Haris  Crex crex  0 - 50 pár     B  

Balkáni fako-
páncs  

Dendrocopos syria-
cus  

 10 - 20 pár    C  

Fekete harkály  Dryocopus martius  

 10 - 15 pár    C  

Nagy kócsag  Egretta alba  

   
1000 - 1000 

egyed  
A  

Nagy kócsag  Egretta alba  

800 - 1800 
pár  

   A  

Kis kócsag  Egretta garzetta  

   1 - 460 egyed  A  

Kis kócsag  Egretta garzetta  50 - 100 pár     A  

Kerecsensó-
lyom  

Falco cherrug  

 5 - 10 pár    B  

Vándorsólyom  Falco peregrinus  

   15 - 20 egyed  A  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlhyb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
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Név 
Tudományos 

név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Kék vércse  Falco vespertinus  

100 - 250 
pár  

   A  

Sárszalonka  Gallinago gallinago  

   500 - 800 egyed  A  

Sárszalonka  Gallinago gallinago  50 - 150 pár     A  

Daru  Grus grus  

   
60000 - 100000 

egyed  
A  

Rétisas  Haliaeetus albicilla  

  
40 - 100 
egyed  

 A  

Rétisas  Haliaeetus albicilla  8 - 15 pár     B  

Gólyatöcs  
Himantopus himan-
topus  

0 - 130 pár     B  

Törpegém  Ixobrychus minutus  40 - 120 pár     B  

Tövisszúró gé-
bics  

Lanius collurio  

250 - 300 
pár  

   C  

Kis őrgébics  Lanius minor  

150 - 250 
pár  

   B  

Nagy goda  Limosa limosa  

   
2000 - 30000 

egyed  
A  

Nagy goda  Limosa limosa  50 - 200 pár     A  

Kékbegy  Luscinia svecica  

200 - 600 
pár  

   A  

Kis bukó  Mergellus albellus  

   50 - 100 egyed  B  

Barna kánya  Milvus migrans  0 - 2 pár     C  

Nagy póling  Numenius arquata  

   
200 - 1000 

egyed  
B  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

   
1500 - 1500 

egyed  
A  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

300 - 700 
pár  

   A  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lussve
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-numarq
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
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Név 
Tudományos 

név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Túzok  Otis tarda  

 
100 - 130 

egyed  
  B  

Halászsas  Pandion haliaetus  

   2 - 10 egyed  C  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

250 - 350 
pár  

   A  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

  0 - 2 egyed   A  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

   
800 - 1600 

egyed  
A  

Pajzsoscankó  
Philomachus pug-
nax  

0 - 1 pár     A  

Pajzsoscankó  
Philomachus pug-
nax  

   
20000 - 150000 

egyed  
A  

Kanalasgém  Platalea leucorodia  

200 - 400 
pár  

   A  

Kanalasgém  Platalea leucorodia  

   0 - 600 egyed  A  

Batla  Plegadis falcinellus  0 - 20 pár     A  

Aranylile  Pluvialis apricaria  

   
500 - 4300 

egyed  
A  

Vörösnyakú vö-
csök  

Podiceps grisegena  0 - 10 pár     B  

Feketenyakú 
vöcsök  

Podiceps nigricollis  0 - 60 pár     B  

Kis vízicsibe  Porzana parva  20 - 80 pár     B  

Pettyes vízi-
csibe  

Porzana porzana  50 - 150 pár     B  

Gulipán  
Recurvirostra 
avosetta  

10 - 50 pár     B  

Küszvágó csér  Sterna hirundo  5 - 20 pár     C  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otitar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plefal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pluapr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podena
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porpar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porana
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stehir
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Név 
Tudományos 

név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

telelő 
átvonuló / 
gyülekező 

Kis vöcsök  
Tachybaptus ruficol-
lis  

100 - 400 
pár  

   C  

Réti cankó  Tringa glareola  

   
5000 - 10000 

egyed  
A  

Piroslábú cankó  Tringa totanus  

   200 - 500 egyed  A  

Piroslábú cankó  Tringa totanus  

100 - 200 
pár  

   A  

2. táblázat  

4.2.4. A Tisza-tó elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kód-
száma: HUHN20003) 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek 

Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából  
 
Az országos állományhoz viszonyított arány  
A: 100% >= p > 15%,  
B: 15% >= p > 2%,  
C: 2% >= p > 0%,  
D: nem jelentős, előfordul  

 

Fajok 

Név Tudományos név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

te-
lelő 

átvonuló / 
gyülekező 

Apró fillércsiga  Anisus vorticulus  

 -    C  

Nagy hőscincér  Cerambyx cerdo  

 -    D  

Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus  

 -    D  

Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus  

 -    D  

Nagy szikiba-
goly  

Gortyna borelii lunata  

 100 - 300 egyed    C  

Lápi szitakötő  Leucorrhinia pectoralis  

 -    C  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=976
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=920
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=634
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
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Név Tudományos név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó 

szaporodó / 
fészkelő 

te-
lelő 

átvonuló / 
gyülekező 

Nagy szarvasbo-
gár  

Lucanus cervus  

 -    D  

Tompa folyam-
kagyló  

Unio crassus  

 -    C  

Balin  Aspius aspius  

 -    B  

Vágó csík  Cobitis elongatoides  

 -    C  

Széles durbincs  Gymnocephalus baloni  

 -    C  

Selymes dur-
bincs  

Gymnocephalus schra-
etzer  

 -    C  

Garda  Pelecus cultratus  

 -    C  

Szivárványos 
ökle  

Rhodeus sericeus ama-
rus  

 -    C  

Halványfoltú 
küllő  

Romanogobio albipin-
natus  

 -    C  

Magyar bucó  Zingel zingel  

 -    C  

Vöröshasú unka  Bombina bombina  

 -    D  

Dunai tarajos-
gőte  

Triturus dobrogicus  

 -    D  

Mocsári teknős  Emys orbicularis  

 
1000 - 10000 

egyed  
  C  

Közönséges 
vidra  

Lutra lutra  

 50 - 100 egyed    C  

Hegyesorrú de-
nevér  

Myotis blythii  

110 - 110 
egyed  

   B  

Tavi denevér  Myotis dasycneme  

1000 - 2000 
egyed  

   A  

Csonkafülű de-
nevér  

Myotis emarginatus  

520 - 520 
egyed  

   A  

3. táblázat 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=974
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2210
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2220
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=518
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=518
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=475
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-teknos
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=20
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=22
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=24


 NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
27 / 80 

 

Élőhelytípusok 

Élőhely 
kódja 

Élőhely neve 
Kiterjedés 

(ha) 
Borítás 

(%) 

91  éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1700 10 

3150  

természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényze-
tük 

8000 45 

91F0  keményfás ligeterdők 100 1 

4. táblázat 

5. A terv vagy beruházás 

5.1. A NATURA 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás 
bemutatása, céljának meghatározása 

A tervezett beruházás célja, hogy a meglévő Kiskörei szabadstrand területén komplex strandfej-
lesztési munkálatokat végezzen az Önkormányzat a színvonal emelése érdekében. A területet bérli 
az Önkormányzat hosszútávon a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. 

A fejlesztések általi szolgáltatások bővülésével az idegenforgalom, a turizmus, a horgászat, a termé-
szetjárás helyi lehetőségei bővülnek majd. 

 

A beruházást érintő, releváns NATURA 2000 célkitűzések a területen: 

 
Az érintett Hortobágy (HUHN10002) nevű különleges madárvédelmi terület általános célkitűzései az aláb-
biak:  
A Natura 2000 területen található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élő-
helytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fej-
lesztése, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, il-
letve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
Jelen ügy szempontjából a releváns specifikus célok és végrehajtandó intézkedések az 
alábbiak:  
-A terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madár-
fajok védelme.  

-A fészkelő és átvonuló partimadár-közösségek állománysűrűségeinek növelése.  

-Az Európa-szerte sérülékeny cigányréce fészkelő és vonulóhelyeinek védelme.  

-A kék vércse állományának növelése.  

-A kerecsensólyom populációjának megőrzése.  

-A fehér gólya védelme.  

-A vöcsökfajok és fattyúszerkők állományainak megőrzése.  

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1958
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-A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő ma-
dárfajok állományainak szinten tartása.  
 
Az érintett Tisza-tó (HUHN20003) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület általános célkitűzései 
az alábbiak:  
A Natura 2000 területen található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élő-
helytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fej-
lesztése, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, il-
letve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
Jelen ügy szempontjából a releváns specifikus célok és végrehajtandó intézkedések az alábbiak:  
-A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés ellen konzervációs intéz-
kedések kidolgozása és foganatosítása.  

-A tavi denevér állomány érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek 
öreg, odvasodó fákat (is) tartalmazó erdőrészletek.  

-Az invaziós növények nagy kiterjedésű homogén állományainak visszaszorítása rendsze-
res kaszálással (főként a gyalogakácosok) ezen területek gyepként történő megőrzése cél-
jából, vagy ezen területek átalakítása természetszerű erdővé.  
 

5.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtar-
tama 

5.2.1. A jelenlegi állapot bemutatása 

A tervezési területen jelenleg rendezett és gondozott szabadstrand működik részben kiépített 
infrastruktúrával. A part és a meder jelenleg teljesen feliszapolódott állapotban van. A termé-
szetes vagy természetközeli növényzet a szabadstrandi részen részben, vagy teljesen már hiány-
zik. A terület nincs körbe kerítve, azt bárki látogathatja. 

5.2.2. A tervezett fejlesztések bemutatása 

Az üzemeltető Önkormányzat és annak vállalkozója a terület színvonalának emelése céljából sza-
badstrandi strandfejlesztéseket kíván megvalósítani. 

Az üzemeltető Önkormányzat a tárgyi ingatlanon (Kisköre külterületi 0680/13 hrsz), -mely a Ma-
gyar Állam tulajdonában, a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében van, a Tisza folyó jp. 135+403 tkm 
szelvényben egy 60 m hosszúságú, 6 m szélességű terelőtöltést, valamint a Tisza folyó jp. 135+406-
135+573 tkm szelvények között, valamint a 135+717-135+842 tkm szelvények között a partbizto-
sítás tervezett kialakítása a jelenlegi partérrel párhuzamosan félbe vágott akácfaoszlop építésével 
partbiztosítást kíván kialakítani. A partbiztosítás tervezett kialakítása a jelenlegi partérrel párhuza-
mosan, attól 15 méterre a Tisza folyó irányában kerül kialakításra. A partbiztosítás félbe vágott 
akácfaoszlop építésével valósul meg. A feltöltés tervezett mennyisége: 9876 m3. 

Mivel ezen iszap a tó természetes feliszapolódásából adódó anyag kitermeléséből (hidromechani-
záció) fakad, emiatt külön töltésmegbontás (töltéselőtérben végzett földfejtés) nem történik. Ennek 
megfelelően töltésmegbontási engedély beszerzése nem szükséges. A fent leírt mennyiségtől eltérő 
kotrás esetén azonban szükségessé válhat az engedély beszerzése. 

A megrendelő a tárgyi ingatlanon (Kisköre 0680/13, 0674/4, 2289 hrsz), -mely a Magyar Állam 
tulajdonában, a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében van, 12 db mobil házat kíván elhelyezni. a házak 
alapterületének mérete egységesen 8,0x4,0 méter.  A mobilházak víz felőli homlokzati fala a 
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korábban megépült partvédő műtől 8 méterre helyezkedik el, a mobilházak töltés felőli homlokzati 
fala a töltéslábtól mérve 17-26 méterre helyezkedik el. 

A területen elhelyezendő 12 db mobilházban átlagosan 4 fővel számolva, a várható vendég létszám 
48 főre adódik. A napi vízfogyasztás: 130 l/fő/nap, illetve β=1,2 (fejlődő területi tényezőt) alkal-
mazva, az összes napi vízigény: 7,488 m3 /d. Óracsúcs tényezőre: 1/8 –at választva, az óracsúcs: 
0,94 m3 /h –ra adódik, mely 0,26 l/s. A rendelkezésre álló hálózati adatok alapján, ezen vízigények, 
illetve a későbbiek folyamán tervezett esetleges fejlesztések biztonsággal kiszolgálhatók, a tervezett 
DN 90 KPE vezetékkel. A területen meglévő elektromos földkábel található, amely az árvízvédelmi 
töltést a Tisza folyó 135+725 tkm szelvényben keresztezi, azonban a tervezett 12 db mobilház 
elektromos igényének ellátásához az árvízvédelmi töltést a Tisza folyó jp 135+566 tkm szelvényben 
szükséges keresztezni elektromos földkábellel. Jelen tervdokumentáció a villamos hálózati fejlesz-
tést nem tartalmazza. A fejlesztéssel érintett kivitelezési terület közműhálózatot nem érint. Köz-
művezetékekre történő csatlakozásuk a későbbiek folyamán külön tervben fog realizálódni. 
Szennyvízelvezetési igények: A területen elhelyezendő 12 db mobilházban átlagosan 4 fővel szá-
molva, a várható vendég létszám 48 főre adódik. A fentiek alapján részletezett számítás alapján az 
összes napi szennyvíz elvezetési igény: 7,488 m3 /d. Óracsúcs tényezőre: 1/8 –at választva, az 
óracsúcs: 0,94 m3 /h –ra adódik, mely 0,26 l/s. Szennyvíz átemelő akna: Az átemelő aknába érkező 
szennyvíz DN 200, átmérőjű KG-PVC SN8, gravitációs csatornán keresztül jut az 1,5 m átmérőjű 
műanyag átemelő aknába, ahonnan GRUNDFOS SEG.40.09.EX.2.50B típusú szivattyú emeli át a 
nyomóvezetékbe. 

 A kotrásból kikerült mederanyagot a terelőtöltés állékonyságának biztosítása céljából kiépített part-
védőmű köztes területének feltöltésére, lehet felhasználni. Az építés időpontját lehetőleg úgy kell 
megválasztani, hogy az kívül essen az évi árvizes időszakon, lehetőleg a tó téli vízszintje mellett kell 
elvégezni. A beruházó a partbiztosítás kialakításához zárt sorú akác oszlopos megoldást kívánja 
alkalmazni. Az akác oszlopok Ø 20 cm rúdfa kettévágásával, illetve kihegyezésével készülnek. Az 
oszlopokat zárt sorban kissé a feltöltés iránya felé döntve kell 1,0 mélyen a mederfenékbe leverni, 
vagy lesajtolni. Az oszlopok hossza max. 2,95 m. Az oszlopsor összefogására 7,5x15 cm akác he-
vederek szolgálnak. A zárt oszlopsor belső oldalához 2 soros geotextília szűrőszövetet kell a terv 
szerint beépíteni. Ezt követően kell a földvisszatöltést az üzemvízszint magasságáig elvégezni úgy, 
hogy a kihorgonyzás elkészíthető legyen. A kihorgonyzást 3 méterenként Ø 16 mm acélrúddal kell 
elvégezni, melyet Ø 8 cm acél cövek rögzít. Az acélcövek hossza: 1,60 m. A kihorgonyzás elkészí-
tését követően lehet a hiányzó feltöltési munkát befejezni úgy, hogy a kihorgonyzások ne sérülje-
nek, az oszlopsor ne deformálódjon. A terelőtöltés partbiztosításának akác oszlopsora a partéltől 
indul. 

A tervezett kivitelezések várhatóan közel 1-3 közötti hónapot vesznek igénybe, ezt követően a 
terület a megnevezett célra birtokba vehető.  

A kivitelezési munkáknak, szükséges engedélyek megléte esetén is időkorlátja van, többek között: 
természetvédelmi vegetációs időszakon kívül. 

Ajánlott természetvédelmi vegetációs időszak miatti időbeni korlátozások: 

Fák és cserjék kivágása, gallyazása, nádirtás, növényzetmentesítés a parton: szeptember 1. és már-
cius 15. között javasolt. 

Odvas fák kivágása, csonkolása: szeptember 1. és október 30. között javasolt. 

A tompa folyamkagyló, a halak és kétéltűek, valamint hüllők érdekében a kotrási munkálatok a 
mederben: augusztus 10. és november 20. között javasolt. 
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Az előbbiek miatt a kivitelezés 2022. 09. 01. előtt nem kezdhető meg. A műszaki átadás tervezett 
ideje 2023 évben várható.  

A meglévő strand fejlesztési területe I. ütemben fog megépülni. A meglévő strand fejlesztési terü-
lete nagy jelentőséggel bír majd a területen, mint utánfutó tároló terület a nyári hónapokban. 

A meglévő strand fejlesztési terület üzemeltetését hosszú időre tervezi a beruházó, ez több évtize-
det jelent. 

 

5.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe 
vett terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, tér-
képi ábrázolása 

A vízjogi létesítési tervek alapján az alábbi méretekkel, mennyiségekkel kell a beruházás kapcsán 
számolni: 

• A beruházással érintett partszakasz hossza: 450 m. 

• A mederkotrással érintett területrész adatai: hossza: 450 m; szélessége: 75 m és 60 m kö-
zötti, összes területe: kb. 2,25 ha 

• feltöltési anyag (iszap) összes mennyisége: 6.309 m3+3.567 m3, összesen 9.876 m3, 

• feltöltéssel érintett terület hossza: 348 m és 297 m, 

•  tervezett strandterület hossza: 162 m, 

• elhelyezendő mobilházak száma: 12 db, 

• a mobilházak területei: 8,0 m x 4,0 m. 

A jelenleg tervezett beruházás kiskörei külterületi ingatlanokat vesz igénybe.  Az érintett települési 
közigazgatási külterület az alábbi: 

• Kisköre 0674/4, 0680/13., 2289 hrsz. 
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A beruházással érintett külterületi ingatlanok adatait az alábbi összefoglaló táblázat tartal-
mazza: 

Község-
határ 

Helyrajzi 
szám 

(hrsz.) 

Külterü-
leti/ 

Belterü-
leti (K/B) 

Művelési ág Jogi jelleg 

 

Tervezett léte-
sítmény 

 

Kisköre 

 

0674/4 

 

K kivett töltés 
nagyvízi 
meder 

közművek 

 

 

 

Kisköre 0680/13 

 

 

 

K kivett víztározó 

 

 

NATURA 
2000 terü-
let, nagy-
vízi meder 

kotrás, partbiz-
tosítás (part-

védmű akácfa-
karókkal és fel-
töltéssel), mo-
bilházak elhe-
lyezése, köz-
művek kiépí-

tése 

Kisköre 2289 B kivett strandfürdő nincs közművek 

5. táblázat Földhivatali adatok 

A tervezett projekttel érintett hrsz-ok közül a 0680/13. hrsz-on NATURA 2000 terület jogi jelleg 
szerepel, így a kotrás, feltöltés, parbiztosítás, közművek kiépítése beruházás közvetlenül érint NA-
TURA 2000 területeket. Országosan védett vagy helyi védett természeti terület érintettsége a ter-
vezési területnek nincs. A Közép-tiszai TK országosan védett természeti területei a közvetlen 
szomszédságban vannak. A terület része a Hortobágyi fontos madárélőhelynek (IBA). 

 

A beruházással érintett, Kisköre közigazgatási területén lévő ingatlanok, ingatlan-nyilvántartási ada-
tai: 

Hrsz.   Művelési ág         Bérelt terület (m2)  Tulajdonos/Üzemeltető 

0680/13      kivett víztározó                                                  Magyar Állam KÖTIVIZIG  

0674/4                 kivett töltés                                   Magyar Állam KÖTIVIZIG  
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Az érintett külterületi és belterületi ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai: 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 
3360 HEVES Szabadság út 1. Pf.: 23. 
 

Ingatlan leíró adatai 
2022.09.09 

KISKÖRE 
Külterület 0680/13 helyrajzi számSzektor: 16 
Térképszelvény: 

   "címképzés alatt" 

I. rész 

1. Az ingatlan adatai:  
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok 
 művelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv 
                                                                                 ha m2  k.fill 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. Kivett víztározó                                0       45.6410       0.00 
  
2. bejegyző határozat: 34221/2/2018.09.27 
   Nagyvízi mederben való elhelyezkedés 

 

3. bejegyző határozat: 34221/2/2018.09.27 
   Natura 2000 terület 

 

  

Heves Megyei Kormányhivatal 
3360 HEVES Szabadság út 1. Pf.: 23. 
 

Ingatlan leíró adatai 
2022.09.09 

KISKÖRE 
Külterület 0674/4 helyrajzi számSzektor: 16 
Térképszelvény: 

I. rész 

1. Az ingatlan adatai:  
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok 
 művelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv 
                                                                                 ha m2  k.fill 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. Kivett töltés                                   0       21.2512       0.00 
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3. bejegyző határozat: 36415/2000.11.24 
   Terheli a KISKÖRE Külterület 0674/4/B HRSZ-t illető Földhasználati jog  
   382 m2 nagyságú területre. 

 

4. bejegyző határozat: 36415/2000.11.24 
   Terheli a KISKÖRE Külterület 0674/4/B HRSZ-t illető Átjárási és úthasználati szolgalmi jog  
   a vázrajz I. jelű 1354 m2 nagyságú területére. 

 

5. bejegyző határozat: 35890-2/2009.09.11 
   Nagyvízi mederben való elhelyezkedés 

 

  

 

Heves Megyei Kormányhivatal 
3360 HEVES Szabadság út 1. Pf.: 23. 
 

Ingatlan leíró adatai 
2022.09.09 

KISKÖRE 
Belterület 2289 helyrajzi számSzektor: 14 
Térképszelvény: 

    

I. rész 

1. Az ingatlan adatai:  
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok 
 művelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv 
                                                                                 ha m2  k.fill 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. Kivett strandfürdő                              0          7859       0.00 
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8. ábra  Az érintett tervezési helyszín légifotón4 

 

Az érintett területek természetvédelmi besorolása: 

A tervezett létesítmény helye országosan védett vagy helyi védett természeti területet nem érint. 

 

9. ábra A tervezési helyszín (pirossal jelölve) és legközelebbi országosan védett természeti terület 

A tervezési helyszín 400 m-es közelében fokozottan védett madár (rétisas, fekete gólya, barna ká-
nya, vörös kánya) fészke nem volt található, látható a helyszíni bejáráskor.  

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KÖM- FVM 
együttes rendelet szerint az érintett Kisköre település része a 3.1.1 Hevesi-sík kiemelten fontos 
érzékeny természeti területnek. 

 

4 Forrás: www.mepar.hu 
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Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló, 266/2008. 
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezési területen történő 
beruházás közvetlenül hatással lehet NATURA 2000 területekre az alábbi részletezettek szerint: 

 

5.4. Az érintett NATURA 2000 területek 

Terület neve: Hortobágy 

Terület kódja: HUHN10002 

Kiterjedés (ha): 121 110.01 ha 

 

Terület neve: Tisza-tó 

Terület kódja: HUHN20003 

Kiterjedés (ha): 17 830.37 ha 

 

 

10. ábra Az érintett NATURA 2000 területek 
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11. ábra Az érintett NATURA 2000 területek 

Az érintett NATURA 2000 terület (Kisköre külterületi 0680/13. hrsz.) az Országos Területrende-
zési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében részei még az országos ökológiai hálózatnak 
is, mint ökológiai magterület. 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet szerint a beruházással 
érintett területek részei a nagyvízi medernek, hullámtérnek. 

A tervezett beruházás természetközeli állapotú élőhelyet, kiemelten fontos vizes élőhelyet érint. 
(Tisza-folyó, Tisza-tó) 

A tervezési területen a vízi és közvetlen vízparti zóna növényzetileg nagyon összetett életközösség, 
igen érzékeny a változásokra, általában őshonos lágyszárú fajokból álló (közönséges nád, szélesle-
velű gyékény, keskenylevelű gyékény, réti fűzény) vízparti növényzet található meg. Természtessége 
igen magas. 

A partmenti szárazföldi zóna fásszárú vegetációja mostanra ápolt, ágnyesett, előfordul őshonos 
szomorúfűz, fehér fűz. Természetessége közepes. 

 

12. ábra Fiatal nádas állomány a tervezési területen, ami megsemmisítésre kerülne 



 NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
37 / 80 

 

 

13. ábra Már korábban növénymentesítettt strandi terület a tervezési területen 

 

14. ábra Meglévő strandi létesítmények a tervezési területen 

 

5.5. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, 
valamint a kivitelezés során várható átmeneti hatások be-
mutatása (felvonulási létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a 
szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró 
hatása stb.) 

A meglévő strandfejlesztés és járulékos létesítményei beruházás építési fázisban történő NATURA 
2000 terület érintettségének várható időtartama max. 3 hónap vagy annál kevesebb ideig tartóra 
tehető, a kivitelezési munkák a szükséges engedélyek beszerzése után, a munkaterület átadása és a 
szükséges gépi és emberi felvonulások és a szerelvények helyszínre szállítását követően azonnal 
megkezdődnek, időjárástól függően, figyelembe véve az esetlegesen előírt vegetációs időbeli és tér-
beni korlátozásokat.  

Magas vízszint- és talajvízviszonyok mellette természetesen nem kezdhető meg szintén a beruházás. 

A műszaki átadás tervezett ideje 2023. év. 
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A meglévő strandfejlesztés fejlesztési terület I. ütemben fog megépülni. 

A tervezési helyszín bemutatása: 

 

 

15. ábra A tervezési terület ábrázolása földhivatali kataszteri térképen 
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16. ábra A tervezési terület és részletes, tervezett kialakítása a beavatkozás következtében 
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17. ábra A tervezési terület és részletes, tervezett kialakítása a beavatkozás következtében5 

 

A tervezett beruházás részletes ismertetése és tervezett helyszíne:  

 

A kotrási technológia leírása  

A tervezett kotrást, a tározó téli, csökkentett vízszintjénél lehet elvégezni, miután a szárazra került 
terület kellően kiszáradt.  

Mivel a kotrásra kijelölt terület szintje közel megegyező a téli vízszinttel, ezért a kotrást mocsárjáró, 
lánctalpas kotrógéppel, matracolással lehet végezni, többszöri átkarolással.  

A terület megközelítése, a strand felől lehetséges, ezáltal az árvédelmi töltés védelme biztosított, 
nem kell a munkagépnek hossz-irányban közlekednie a töltés lábánál.  

A kikotort anyag elhelyezési módja  

A kotrást, a strand bérelt terület határától kell kezdeni. A munkagép mozgását biztosító matracolást 
követően, a tározó felőli oldalon kiemelt anyagot a kotrógép gémkinyúlásának megfelelő, legna-
gyobb távolságra deponálja maga mögé, úgy, hogy a depóniák között biztosított legyen a csapadék-
víz továbbvezetése. A tervezett szintig elvégzett sáv kotrását követően, a depóniák anyagát át kell 
karolni, a lehumuszolt feltöltési területre.  

 

5 Forrás: Vízjogi Engedélyes Terv 
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Feltöltött terület rendezése  

A kotrási anyag szikkadását követően, a feltöltött terület felületét rendezni kell, a tározó felé egyen-
letes 5%-os eséssel, majd humuszolást követően füvesíteni kell.  

Partvédelem kivitelezése  

A feltöltött terület, tározó felőli rézsűjét hullámzás ellen akácfacölöpökkel kell védeni.  

Az akácfakarók behordása vagy a feltöltött területsávon tehergépkocsival, vagy a nyári vízszintnél, 
dereglyével történhet. 

 

Építési fázis 

A tervezett új, zöldmezős beruházás vagy beavatkozás NATURA 2000 területen történő építési 
fázisa során az alábbi, legfontosabb hatótényezőkkel kell számolni, amelyek az élővilágra, közvet-
lenül a NATURA 2000 területre, valamint a védett- és NATURA 2000 jelölő fajokra hatást gyako-
rolhatnak: 

• geodéziai feladatok ellátása, 

• munkaterület átadása, 

• kitűzések,  

• átmeneti depóniahelyek kijelölése, 

• fa- és cserjeírtás, növénymentesítés a szükséges mértékben, 

• mederkotrás, 

• feltöltés, 

• parbiztosítás, akácfakaró cölöpözés, 

• anyaghordás, 

• tereprendezés, 

• növényesítés a roncsolt területeken, 

• próbaüzemelés (ha szükséges!), 

• gyalogos- és gépjárműforgalom, 

• őrzés- és vagyonvédelem. 
 

A szükséges átmeneti anyagdepóniahelyek, gépek tárolási helyei ebben a tervfázisban még nincse-
nek kijelölve, de alapvetően az igénybevett munkaterületen tervezettek és nem az értékesebb, jelölő 
élőhelynek számító, érintetlen NATURA 2000 területeken vagy a közeli országosan védett termé-
szeti területeken. Ezt azonban a természetvédelmi kezelőkkel egyeztetni szükséges a munkák meg-
kezdése előtt! 

 

Hatásviselők: 

• nem védett és védett-, fokozottan védett növény- és állatfajok, 

• védett természeti területek, 

• NATURA 2000 jelölő fajok és élőhelyek, 

• növény- és állattársulások.  
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Alapvetően a munkákat egy ütemben tervezik elvégezni, illetve a munkák max. 3 hónapnál rövi-
debb ideig tartanak majd a megfelelő és szükséges előkészületeket követően. 

A leírt helyszíni alapállapot-felvétel során a tervezett beruházás helyszínén az állapotfelvétel idő-
pontjában védett- és fokozottan védett természeti érték nem került elő. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kivitelezés során sem kerül elő a területen, ezért a fenti felsorolt 
munkákat csak nagy körültekintéssel lehet majd elvégezni. Ez különösen igaz a lassú helyváltozta-
tásra képes kétéltűekre és hüllőkre a vizesélőhely közelbeesése miatt. A madarak fészkelési időszaka 
minden bizonnyal elkerülésre kerülne a munkálatokkal, annak vegetációs időn belüli korlátozásai-
val. 

A tevékenység során előforduló átmeneti és végleges anyagdeponálások helyének kiválasztásánál 
nem a természetközeli vegetációjú területeket kell preferálni, hanem az egyébként is bolygatott vagy 
művelésből kivont (kivett töltés) vagy már esetleg burkolt területrészeket, főleg a munkaterületen 
belül.  

Ezt előzetesen javasolt kijelölni közösen a természetvédelmi kezelést végző illetékes nemzeti park 
igazgatósággal. Megállapítható azonban, hogy a területen tervezett munkálatok kismértékű élőhely-
vesztéssel járnak, illetve a terület növénytársulásainak megváltozása prognosztizálható. A fásszsárú 
egyedek többsége a helyükön maradnak kivágás nélkül, főleg odvas, öreg, denevéres fák, csak a 
balesetveszélyes oldalágak (letört, leszáradt, balesetveszélyes ágak) kerülnek róluk levágásra, eltávo-
lításra. 

 

  

18. ábra Közvetlen parti és partmenti területek jelenlegi állapota az érintett NATURA 2000 
területen 

A munkaterületeken a középkorú-, illetve idősebb őshonos fák találhatóak meg. 

A munkák a megnövekvő személy- és gépjárműforgalom miatt átmeneti zavarással járhatnak a te-
rületen. A strand terület amúgy is jelentős emberi jelenléttel, mozgással terheltek, ezért ez a zavarás 
minimális többletterhelést okozhat. 

A szállítások és gépi felvonulások okoznak várhatóan legnagyobb zajterhelést a területen. A zajter-
helésük így is max. 250 m-es hatásterületen belül maradnak az élővilág zavarása szempontjából, 
ezért a szomszédos, országos védett természeti területekre a hatás már nem ér el. Ez igaz az érintett 
NATURA 2000 területre és annak jelölő fajaira is. 
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Az esetlegesen elkóborló, hatásterületbe tévedt védett- és fokozottan védett állatfajok a zavarás 
intenzitásától és mértékétől függően visszatérnek a területükre, így a zavarás időbenileg nagyon 
rövid és nem káros. 

A munkálatok zavaró hatása némileg érinti közvetetten a közeli Tisza-tavi és hortobágyi és a többi 
NATURA 2000 területen tartózkodó, táplálkozó gázló- és vízimadarakat is. Mivel a zavarás mindig 
lokális, így ezek az élőlények ezt hamar megszokják vagy távolabbra mennek táplálkozni. 

A viszonylag közeli Tisza-tavi és hortobágyi vízi élőlényekre csak a feszíni vízbe jutó környezet-
szennyezés esetén van hatással a beruházás, így ennek az esetnek az előfordulására normál körül-
mények között nem kell számítani. A havária esemény valószínűségét jó műszaki állapotú járművek 
és gépek használatával és a műszaki-technológiai fegyelem gondos betartásával lehet csökkenteni. 

 

5.6. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesít-
mények ismertetése 

 

Kivitelezés 

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a jogszabályban meghatározott felelős műszaki vezetői jogosult-

sággal.  

A beruházó a tervezett és bemutatott tevékenységként és létesítményként eldöntött egyetlen válto-
zatot kívánja az adott helyszínen megvalósítani. Ezen az eldöntött helyszínen ugyanis a lehető leg-
kisebb a területen lévő NATURA 2000 területekre és fajokra gyakorolt negatív hatás. 

Más változat a tervezett projektre nem került kidolgozásra. 

A „0” változat esetében minden marad a régiben, nem valósul meg semmi a területen, amely a 
beruházó számára jelenleg kedvezőtlen változat. Természetvédelmi szempontból ez lenne azonban 
a legelőnyösebb változat. 

A tervezett kivitelezés várhatóan a szükséges engedélyek beszerzése után elkezdhető és egy ütem-

ben lefolytatható. A kivitelezési munkálatok így 2020-ben elkezdődhetnek és a 2023-as évben be-

fejeződhetnek. 

A tervezett beruházással megvalósítandó létesítmények az 5.3. pontban részletezésre kerültek. 

 

5.7. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot 
ismertetése 

A természeti állapot ismertetéséhez a helyszínen terepi állapotfelmérésre volt szükség. 

Természeti állapotfelmérés 

Az érintett területen a természeti állapotfelvételhez szükséges terepi bejárás 2022.09.07-én, kora 
őszi, napos időben, kifogástalan látási viszonyok között történt.  

A helyszíni bejárás a tervezett, új szabadstrand bővítéssel (parbiztosítással mederkotrás és feltöltés) 
érintett, leendő területén megtörtént. 
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A tervezési terület az alábbi élőhelyekkel érintett: 

1. A szabadstrandi fejlesztési terület; vízi és parti, partmenti területe (Kis-Tisza) 

 

Az érintett ingatlan (helyrajzi száma, művelési ága): 

Tisza-folyó ingatlanja (meder+feltöltés) 

Kisköre külterületi 0680/13. hrsz., 0674/4. hrsz. 

 

Az Á-NÉR 2011 élőhelyi besorolása 

U8 – Folyóvizek 

Állandó, egyirányú mozgással rendelkező természetes és mesterséges felszíni vizek (folyók, pata-
kok, csatornák). Nem tartoznak ide a vízi és vízparti közösségekkel benőtt területek és a meder 
természetes ruderális növényzete. Szükség esetén alegységegekre bontható: U8a – folyók, folya-
mok, U8b – síkvidéki patakok, erek, U8c – hegy- és dombvidéki patakok, erek, U8m – mesterséges 
vízfolyások, csatornák, csatornásított egykori természetes vízfolyások. Természetessége 1-5 között 
változhat. 

Rövid jellemzése: 

A Tisza folyó medre és a Kis-Tisza mellékág közvetlen parti környezete tartozik ebbe az élőhely 
kategóriába. A part a meglévő szabadstrand után, a tervezési területtel, természetes vagy természet-
közeli állapotban van, majd később a stranddal egy partrendezett, feltöltött, növénymentesített sza-
kasz következik, amelyet már átalakítottak engedéllyel végzett munkával. 

Érdekesebb fajok előfordulása a helyszíni szemle során az érintett területrészen: 

Jellemző fásszárúak: 

szomorúfűz (Salix babylonica) – fasorban megtalálható 

fehér fűz (Salix alba) – elszórtan előfordul 

Cserjeszint fajai: 

hamvas szeder (Rubus caesius) - tömeges 

 

Jellemző lágyszárúak: 

magas aranyvessző Solidago gigantea) - előfordul 

közönséges nád (Phragmites australis) – tömegesen előfordul 

keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) – jelentős számban 

széleslevelű gyékény (Thypha latifolia) - ritkább 

réti fűzény (Lythrum salicaria) -  ritkább 

tavi káka (Schoenoplectus lacustris) – elvétve 

vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica) – elvétve 

ragadós galaj (Galium mollugo) – tömeges 
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nagy csalán (Urtica dioica) – tömeges 

közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis) - tömeges 

 

Szegélyében a töltésen: 

tejoltó galaj   Galium verum 

  fehér mécsvirág  Melandrium album 

  egérárpa    Hordeum murinum 

  fekete üröm   Artemisia vulgaris 

  csillagpázsit    Cynodon dactylon 

  közönséges vasfű  Verbena officinalis 

  csilláros ökörfarkkóró Verbascum lychnitis 

  pipacs    Papaver rhoeas 

  mezei üröm   Artemisia campestris 

  farkas kutyatej  Euphorbia cyparissias 

  orvosi szappanfű  Saponaria officinalis 

  selyemkóró   Asclepias syriaca 

  mezei cickafark  Achillea collina 

  parlagi pipitér  Anthemis arvensis 

  hamvas zörgőfű  Crepis tectorum 

  közönséges ternye  Alyssum ayssoides 

  parlagi zsombor  Sysymbrium altissimum 

 

Jellemző állatvilág: 

tőkés réce (Anas platyrhynchos), 

szárcsa (Fulica atra), 

pettyes vizicsibe (Porzana porzana), 

nádast kedvelő madáfajok nagy számban és változatosságban, mint pl. 

nádirigó  (Acrocephalus arundinaceus), 

cseregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), 

barna rétihéja (Circus aeruginosus), 

szarka (Pica pica), 

seregély (Sturnus vulgaris). 
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nádast és vizenyős területet kedvelő kétéltű- és hüllőfajok, mint pl. 

vizisikló (Natrix natrix), 

tavi béka (Phelophylax ridibundus), 

mocsári béka (Rana arvalis), 

vöröshasú unka (Bombina bombina). 

 

nádast kedvelő emlősfajok, mint pl. 

pirókegér (Apodemus agrarius) 

 

erdei fajok, mint pl. 

fácán (Phasianus colchicus) 

keleti sün (Erinaceus roumanicus) 

 

Fotó(k) az élőhely-típusról a helyszínen a tipikus jelző növény fajokkal: 

3150  természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 

 

 

19. ábra A tervezési terület vizi, vízparti és partmenti növényvilága (közönséges nád, ragadós 
galaj, közönséges farkasalma, szomorúfűz) 

 

A meglévő szabadstrand tágabb környezetében (közvetlenül mellette) is az ártérre jellemző növény-
zet található. 

 

Tájvédelem 

A tervezett szabadstrand fejlesztési területének parti létesítményeinek tájbaillesztését csak körülte-
kintő növényezettelepítéssel lehet megoldani. Az érintett NATURA 2000 területekre a tervezett 
beruházásnak tájvédelmi negatív hatásai várhatóan lesznek, mert az eredeti parmenti és parti 
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vegetáció, eltekintve a legnagyobb fák visszahagyásával el fog tűnni a területről. Ezt természetvé-
delmi kompenzációval kell ellensúlyozni. 

A későbbi tájrendező növényzettelepítések az alábbi elvek mentén fog létrejönni. 

A területen az őshonos fásszárúak majd jelen lesznek, azokat visszahagyva. 

A további szinteket takaró növényzet kialakításával lehet biztosítani. 

A takaró növényzet telepítését három szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt területeken a te-
reprendezéseket követően füvesíteni szükséges, másrészt a telekhatáron gyorsan növő, őshonos fa, 
illetve cserjefajokkal védősávot kell létrehozni. Az őshonos fafajok fajtáit mindig a térségi és a szű-
kebb, környező társulásokhoz igazodóan és a talajtani adottságok figyelembevételével kell megvá-
lasztani. 

A növényzet kialakításával a tájképvédelmi negatív hatások valamelyest lecsökkennek. 

A zöldfelületi rendszer továbbfejlesztése háromszintesen javasolt (gyepszint-cserjeszint-fásszárúak 
szintje). 

Háromszintű növényzet: gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 

 

 

20. ábra A feltöltött terüetre elhelyezendő 12 mobilház típusa 

Az elhelyezendő, 12 db mobilház megfelel a tájvédelmi követelményeknek; szín- és formavilágával 
illeszkedik majd a Tisza parti, strandi környezetbe. 

 

5.8. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következmé-
nyeinek leírása 

A hatásvizsgálatban azokat a társadalmi és gazdasági hatásokat kell vizsgálni, amelyek létét egy kör-
nyezeti elem vagy rendszer állapotváltozása okozza. A tevékenységek társadalmi-gazdasági követ-
kezményei között a környezeti hatásokkal összefüggésben vizsgálni kell a bekövetkező károkat és 
felmerülő költségeket, illetve a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozását, 
és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változásokat. 
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A tervezett beruházással a gazdasági lehetőségek megnőnek a területen a vízi turizmus, horgásztu-
rizmus, összességében az idegenforgalom ágazatban. 

A beruházás megvalósulása gazdasági szempontból az év során állandó munkát és megélhetést ad-
hat az építő és az üzemeltető társaság beosztott dolgozóinak, azok családjainak. 

6. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

6.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy be-
ruházás megvalósulását követően vagy annak következté-
ben 

A természetes vegetációjú területeket kevésbé érintő partrendezés telepítésének hatása minden bi-

zonnyal észlelhető lesz, de nem jelentős és teljesen az építés időleges.  Az esetleges haváriák ered-

ményezhetnek vízminőség romlást a területen.  

Az építési szakasz vagy fázis a vízi környezethez köthető NATURA 2000 jelölő fajokra lehet nega-

tív hatással. Az átmeneti hatásokat időbeni korlátozásokkal csökkenteni szükséges. 

Az érintett NATURA 2000 területen a jelenlegi természetközeli vegetációra és élőhely-típusra a 
tevékenység hatással lesz, azt megváltoztatja majd. A partmenti korábbi NATURA 2000 jelölő 
eutróf tó és hínárnövényzete élőhely egyes fajai, életközösségei érintettek lesznek. 

 

Üzemelési fázis 

• strandi, vízi turisztikai járulékos tevékenységek stb. 

• gépjárműforgalom, személyforgalom az üzemeltetéshez, 

• kisebb karbantartások, javítások, fenntartási munkák, 

• kaszálások, legeltetések. 
 

Hatásviselők: 

• nem védett és védett-, fokozottan védett növény- és állatfajok, 

• védett természeti területek, 

• NATURA 2000 jelölő fajok és élőhelyek, 

• növény- és állattársulások.  
 

A beruházást követően a személyforgalom és gépjárműforgalom egy kis ideig visszaáll az eredeti 
méretére a területen, amely már az itt élő élővilág számára megszokott volt.  

A géppel járó munkavégzések, így a kisebb karbantartások, fenntartások vagy kaszálások kaszával 
az élővilágra vizsgálva 250 m-es hatásterület kijelölését indokolják.  

E hatásterületen belül maradnak a zavaró hatások, a távolabbi országosan védett természeti terü-
letre és egyben NATURA 2000 területre ezen hatások nem érnek már el.  
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A tájidegen növények irtása, valamint a kaszálások során ügyelni kell a védett természeti értékek 
menekülési lehetőségeinek biztosítására, ezért vagy belülről kifelé, körkörösen vagy inkább sávosan 
végezhetők a kaszálások. 

Az üzemelés során havária esemény előfordulásával is kell számolni. Esetlegesen a munkát végző 
traktor üzemanyagtartálya, a szállítójárművek, illetve a fűkasza meghibásodása okozhat környezet-
szennyezést, amely közvetetten az élővilágra is negatív hatással lehet.  

Összességében megállapíthatók, hogy a tervezett munkákkal járó hatótényezők a hatásviselőkre 
átmeneti negatív hatásokat okoznak, amelyek időbenileg és térbenileg jól megszervezett munkavég-
zésekkel csillapíthatók. A munkálatok éjszaka nem tervezettek. 

Az üzemelési fázisban a negatív hatások várhatóan a hatásterületen belül maradnak. (250 m). 

Az érintett NATURA 2000 területek (Hortobágy, Tisza-tó) jellemző élőhely típusai közül az eutróf 
tó és hínárnövényzete a beruházás kapcsán kismértékű területi változáson mennek keresztül, és 
összeadódik a negatív hatás a közvetlenül mellette lévő területével is. 

A szabadstrand és mostani fejlesztési területe műszaki feltételeinek kiépítése átmeneti zavaró hatást 
jelent majd a vízi és a vízparti állatvilágra. Hatása azonban nem jelentős, időleges. Az üzemelő 
strandi fejlesztések nem befolyásolják az állatvilágot, hatása kissé zavaró lesz csak a későbbiekben, 
kárósító nem. 

 

6.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan ked-
vező vagy kedvezőtlen hatások leírása 

 

Terület neve 

Hortobágy 

Terület kódja 

HUHN10002 

 

Különleges madárvédelmi terület 

NATURA 2000 jelölő madárfajok 

Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Fülemülesitke  Acrocephalus melanopogon  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Csíkosfejű nádi-
poszáta  

Acrocephalus paludicola  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kanalas réce  Anas clypeata  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Böjti réce  Anas querquedula  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kendermagos réce  Anas strepera  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Nagy lilik  Anser albifrons  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Nyári lúd  Anser anser  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis lilik  Anser erythropus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Parlagi pityer  Anthus campestris  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anacly
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anaque
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anastr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansery
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Parlagi sas  Aquila heliaca  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Békászó sas  Aquila pomarina  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Vörös gém  Ardea purpurea  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Üstökösgém  Ardeola ralloides  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Réti fülesbagoly  Asio flammeus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Barátréce  Aythya ferina  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Cigányréce  Aythya nyroca  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Bölömbika  Botaurus stellaris  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aquhel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aqupom
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardral
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Vörösnyakú lúd  Branta ruficollis  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Ugartyúk  Burhinus oedicnemus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Pusztai ölyv  Buteo rufinus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Havasi lile  Charadrius morinellus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

fattyúszerkő  Chlidonias hybrida  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kormos szerkő  Chlidonias niger  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Fehér gólya  Ciconia ciconia  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Fekete gólya  Ciconia nigra  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-braruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlhyb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Kígyászölyv  Circaetus gallicus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Barna rétihéja  Circus aeruginosus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kékes rétihéja  Circus cyaneus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Hamvas rétihéja  Circus pygargus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Szalakóta  Coracias garrulus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Haris  Crex crex  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Balkáni fakopáncs  Dendrocopos syriacus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Fekete harkály  Dryocopus martius  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Nagy kócsag  Egretta alba  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis kócsag  Egretta garzetta  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kerecsensólyom  Falco cherrug  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Vándorsólyom  Falco peregrinus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kék vércse  Falco vespertinus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Sárszalonka  Gallinago gallinago  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Daru  Grus grus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Rétisas  Haliaeetus albicilla  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Rétisas  Haliaeetus albicilla  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Gólyatöcs  Himantopus himantopus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Törpegém  Ixobrychus minutus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Tövisszúró gébics  Lanius collurio  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis őrgébics  Lanius minor  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Nagy goda  Limosa limosa  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kékbegy  Luscinia svecica  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis bukó  Mergellus albellus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lussve
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Barna kánya  Milvus migrans  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Nagy póling  Numenius arquata  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Bakcsó  Nycticorax nycticorax  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Túzok  Otis tarda  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Halászsas  Pandion haliaetus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis kárókatona  Phalacrocorax pygmeus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis kárókatona  Phalacrocorax pygmeus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Pajzsoscankó  Philomachus pugnax  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-numarq
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otitar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Kanalasgém  Platalea leucorodia  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Batla  Plegadis falcinellus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Aranylile  Pluvialis apricaria  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Vörösnyakú vöcsök  Podiceps grisegena  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Feketenyakú vöcsök  Podiceps nigricollis  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis vízicsibe  Porzana parva  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Pettyes vízicsibe  Porzana porzana  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Gulipán  Recurvirostra avosetta  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plefal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pluapr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podena
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porpar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porana
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
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Név Tudományos név 

 

Előfordulási valószínűsége 
a konkrét tervezési terüle-

ten 

Küszvágó csér  Sterna hirundo  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Kis vöcsök  Tachybaptus ruficollis  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Réti cankó  Tringa glareola  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

Piroslábú cankó  Tringa totanus  

a területen átrepülőként, táp-
lálkozóként 

előfordulhat, költése nem bi-
zonyított 

6. táblázat 

 

Hatással érintett NATURA 2000 terület (Hortobágy) összegzése 

 

Várható hatások fajonkénti összegzése építéskor 

 

Faj Várható hatás, ha van előfordulás építéskor 

Magyar név Tudományos 
név 

Semleges 

Inkább 
pozitív 

Kismér-
tékű za-
varó ha-
tás, nem 
jelentős 

Veszélyez-
tető hatás 

Fülemlesitke  
Acrocephalus mela-
nopogon  

  X  

Csíkosfejű nádi-
poszáta  

Acrocephalus paludi-
cola  

  X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stehir
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
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Kanalas réce  Anas clypeata    X  

Böjti réce  Anas querquedula    X  

Kendermagos 
réce  

Anas strepera  
  X  

Nagy lilik  Anser albifrons    X  

Nyári lúd  Anser anser    X  

Kis lilik  Anser erythropus    X  

Parlagi pityer  Anthus campestris    X  

Parlagi sas  Aquila heliaca    X  

Békászó sas  Aquila pomarina    X  

Vörös gém  Ardea purpurea    X  

Üstökösgém  Ardeola ralloides    X  

Réti fülesbagoly  Asio flammeus    X  

Barátréce  Aythya ferina    X  

Cigányréce  Aythya nyroca    X  

Bölömbika  Botaurus stellaris    X  

Vörösnyakú lúd  Branta ruficollis    X  

Ugartyúk  Burhinus oedicnemus    X  

Pusztai ölyv  Buteo rufinus    X  

Havasi lile  
Charadrius morinel-
lus  

  X  

fattyúszerkő  Chlidonias hybrida    X  

Kormos szerkő  Chlidonias niger    X  

Fehér gólya  Ciconia ciconia    X  

Fekete gólya  Ciconia nigra    X  

Kígyászölyv  Circaetus gallicus    X  

Barna rétihéja  Circus aeruginosus    X  

Kékes rétihéja  Circus cyaneus    X  

Hamvas rétihéja  Circus pygargus    X  

Szalakóta  Coracias garrulus    X  

Haris  Crex crex    X  

Balkáni fako-
páncs  

Dendrocopos syriacus  
  X  

Fekete harkály  Dryocopus martius    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anacly
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anaque
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anastr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansery
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aquhel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aqupom
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardral
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-braruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlhyb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
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Nagy kócsag  Egretta alba    X  

Kis kócsag  Egretta garzetta    X  

Kerecsensólyom  Falco cherrug    X  

Vándorsólyom  Falco peregrinus    X  

Kék vércse  Falco vespertinus    X  

Sárszalonka  Gallinago gallinago    X  

Sárszalonka  Gallinago gallinago    X  

Daru  Grus grus    X  

Rétisas  Haliaeetus albicilla    X  

Gólyatöcs  
Himantopus himan-
topus  

  X  

Törpegém  Ixobrychus minutus    X  

Tövisszúró gé-
bics  

Lanius collurio  
  X  

Kis őrgébics  Lanius minor    X  

Nagy goda  Limosa limosa    X  

Kékbegy  Luscinia svecica    X  

Kis bukó  Mergellus albellus    X  

Barna kánya  Milvus migrans    X  

Nagy póling  Numenius arquata    X  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

  X  

Túzok  Otis tarda    X  

Halászsas  Pandion haliaetus    X  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

  X  

Pajzsoscankó  Philomachus pugnax    X  

Kanalasgém  Platalea leucorodia    X  

Batla  Plegadis falcinellus    X  

Aranylile  Pluvialis apricaria    X  

Vörösnyakú vö-
csök  

Podiceps grisegena  
  X  

Feketenyakú vö-
csök  

Podiceps nigricollis  
  X  

Kis vízicsibe  Porzana parva    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lussve
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-numarq
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otitar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plefal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pluapr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podena
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porpar
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Pettyes vízicsibe  Porzana porzana    X  

Gulipán  
Recurvirostra 
avosetta  

  X  

Küszvágó csér  Sterna hirundo    X  

Kis vöcsök  
Tachybaptus ruficol-
lis  

  X  

Réti cankó  Tringa glareola    X  

Piroslábú cankó  Tringa totanus    X  

7. táblázat  

A hatások értékelése során megállapításra került, hogy a jelölő madárfajok esetében döntően kizár-
ható, vagy nem valószínűsíthető, de elképzelhető fészkelés a beavatkozási helyszínen. Egyes fajok 
táplálkozó, átrepülő egyedei előfordulhatnak a területen, azonban a várható hatás az építési fázisban 
semlegesként, de inkább kismértékű zavaróként értékelhető a jelölő madárfajok vonatkozásában. 

 

Várható hatások fajonkénti összegzése üzemeléskor 

 

Faj Várható hatás, ha van előfordulás 

Magyar név Tudományos 
név 

Semleges 

Inkább 
pozitív 

Kismér-
tékű za-
varó ha-
tás, nem 
jelentős 

Veszélyez-
tető hatás 

Fülemlesitke  
Acrocephalus mela-
nopogon  

  X  

Csíkosfejű nádi-
poszáta  

Acrocephalus paludi-
cola  

  X  

Kanalas réce  Anas clypeata    X  

Böjti réce  Anas querquedula    X  

Kendermagos 
réce  

Anas strepera  
  X  

Nagy lilik  Anser albifrons    X  

Nyári lúd  Anser anser    X  

Nyári lúd  Anser anser    X  

Kis lilik  Anser erythropus    X  

Parlagi pityer  Anthus campestris    X  

Parlagi sas  Aquila heliaca    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porana
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stehir
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anacly
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anaque
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anastr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansery
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aquhel
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Békászó sas  Aquila pomarina    X  

Vörös gém  Ardea purpurea    X  

Üstökösgém  Ardeola ralloides    X  

Réti fülesbagoly  Asio flammeus    X  

Barátréce  Aythya ferina    X  

Cigányréce  Aythya nyroca    X  

Bölömbika  Botaurus stellaris    X  

Vörösnyakú lúd  Branta ruficollis    X  

Ugartyúk  Burhinus oedicnemus    X  

Pusztai ölyv  Buteo rufinus    X  

Havasi lile  
Charadrius morinel-
lus  

  X  

fattyúszerkő  Chlidonias hybrida    X  

Kormos szerkő  Chlidonias niger    X  

Fehér gólya  Ciconia ciconia    X  

Fekete gólya  Ciconia nigra    X  

Kígyászölyv  Circaetus gallicus    X  

Barna rétihéja  Circus aeruginosus    X  

Kékes rétihéja  Circus cyaneus    X  

Hamvas rétihéja  Circus pygargus    X  

Szalakóta  Coracias garrulus    X  

Haris  Crex crex    X  

Balkáni fako-
páncs  

Dendrocopos syriacus  
  X  

Fekete harkály  Dryocopus martius    X  

Nagy kócsag  Egretta alba    X  

Kis kócsag  Egretta garzetta    X  

Kerecsensólyom  Falco cherrug    X  

Vándorsólyom  Falco peregrinus    X  

Kék vércse  Falco vespertinus    X  

Sárszalonka  Gallinago gallinago    X  

Daru  Grus grus    X  

Rétisas  Haliaeetus albicilla    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aqupom
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardral
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-braruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlhyb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
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Gólyatöcs  
Himantopus himan-
topus  

  X  

Törpegém  Ixobrychus minutus    X  

Tövisszúró gé-
bics  

Lanius collurio  
  X  

Kis őrgébics  Lanius minor    X  

Nagy goda  Limosa limosa    X  

Kékbegy  Luscinia svecica    X  

Kis bukó  Mergellus albellus    X  

Barna kánya  Milvus migrans    X  

Nagy póling  Numenius arquata    X  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

  X  

Túzok  Otis tarda    X  

Halászsas  Pandion haliaetus    X  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

  X  

Pajzsoscankó  Philomachus pugnax    X  

Kanalasgém  Platalea leucorodia    X  

Batla  Plegadis falcinellus    X  

Aranylile  Pluvialis apricaria    X  

Vörösnyakú vö-
csök  

Podiceps grisegena  
  X  

Feketenyakú vö-
csök  

Podiceps nigricollis  
  X  

Kis vízicsibe  Porzana parva    X  

Pettyes vízicsibe  Porzana porzana    X  

Gulipán  
Recurvirostra 
avosetta  

  X  

Küszvágó csér  Sterna hirundo    X  

Kis vöcsök  
Tachybaptus ruficol-
lis  

  X  

Réti cankó  Tringa glareola    X  

Piroslábú cankó  Tringa totanus    X  

8. táblázat 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lussve
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-numarq
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otitar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plefal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pluapr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podena
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porpar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porana
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stehir
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
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A hatások értékelése során megállapításra került, hogy a jelölő madárfajok esetében döntően kizár-
ható, vagy nem valószínűsíthető, de elképzelhető fészkelés a beavatkozási helyszínen. Egyes fajok 
táplálkozó, átrepülő egyedei előfordulhatnak a területen, azonban a várható hatás az üzemeltetési 
fázisban semlegesként, de inkább kismértékű zavaróként értékelhető a jelölő madárfajok vonatko-
zásában. 

 

Várható hatások fajonkénti összegzése havária esemény bekövetkezésekor 

 

Faj Várható hatás, ha van előfordulás 

Magyar név Tudományos 
név 

Semleges 

Inkább 
pozitív 

Kismér-
tékű za-
varó ha-
tás, nem 
jelentős 

Veszélyez-
tető hatás 

Fülemlesitke  
Acrocephalus mela-
nopogon  

  X  

Csíkosfejű nádi-
poszáta  

Acrocephalus paludi-
cola  

  X  

Kanalas réce  Anas clypeata    X  

Böjti réce  Anas querquedula    X  

Kendermagos 
réce  

Anas strepera  
  X  

Nagy lilik  Anser albifrons    X  

Nyári lúd  Anser anser    X  

Kis lilik  Anser erythropus    X  

Parlagi pityer  Anthus campestris    X  

Parlagi sas  Aquila heliaca    X  

Békászó sas  Aquila pomarina    X  

Vörös gém  Ardea purpurea    X  

Üstökösgém  Ardeola ralloides    X  

Réti fülesbagoly  Asio flammeus    X  

Barátréce  Aythya ferina    X  

Cigányréce  Aythya nyroca    X  

Bölömbika  Botaurus stellaris    X  

Vörösnyakú lúd  Branta ruficollis    X  

Ugartyúk  Burhinus oedicnemus    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrmel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-acrola
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anacly
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anaque
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-anastr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansans
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ansery
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aquhel
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aqupom
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardral
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asifla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-braruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buroed
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Pusztai ölyv  Buteo rufinus    X  

Havasi lile  
Charadrius morinel-
lus  

  X  

fattyúszerkő  Chlidonias hybrida    X  

Kormos szerkő  Chlidonias niger    X  

Fehér gólya  Ciconia ciconia    X  

Fekete gólya  Ciconia nigra    X  

Kígyászölyv  Circaetus gallicus    X  

Barna rétihéja  Circus aeruginosus    X  

Kékes rétihéja  Circus cyaneus    X  

Hamvas rétihéja  Circus pygargus    X  

Szalakóta  Coracias garrulus    X  

Haris  Crex crex    X  

Balkáni fako-
páncs  

Dendrocopos syriacus  
  X  

Fekete harkály  Dryocopus martius    X  

Nagy kócsag  Egretta alba    X  

Kis kócsag  Egretta garzetta    X  

Kis kócsag  Egretta garzetta    X  

Kerecsensólyom  Falco cherrug    X  

Vándorsólyom  Falco peregrinus    X  

Kék vércse  Falco vespertinus    X  

Sárszalonka  Gallinago gallinago    X  

Sárszalonka  Gallinago gallinago    X  

Daru  Grus grus    X  

Rétisas  Haliaeetus albicilla    X  

Gólyatöcs  
Himantopus himan-
topus  

  X  

Törpegém  Ixobrychus minutus    X  

Tövisszúró gé-
bics  

Lanius collurio  
  X  

Kis őrgébics  Lanius minor    X  

Nagy goda  Limosa limosa    X  

Kékbegy  Luscinia svecica    X  

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlhyb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chlnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egrgar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-galgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-himhim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limlim
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lussve
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Kis bukó  Mergellus albellus    X  

Barna kánya  Milvus migrans    X  

Nagy póling  Numenius arquata    X  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

  X  

Bakcsó  
Nycticorax nycti-
corax  

  X  

Túzok  Otis tarda    X  

Halászsas  Pandion haliaetus    X  

Kis kárókatona  
Phalacrocorax 
pygmeus  

  X  

Pajzsoscankó  Philomachus pugnax    X  

Kanalasgém  Platalea leucorodia    X  

Batla  Plegadis falcinellus    X  

Aranylile  Pluvialis apricaria    X  

Vörösnyakú vö-
csök  

Podiceps grisegena  
  X  

Feketenyakú vö-
csök  

Podiceps nigricollis  
  X  

Kis vízicsibe  Porzana parva    X  

Pettyes vízicsibe  Porzana porzana    X  

Gulipán  
Recurvirostra 
avosetta  

  X  

Küszvágó csér  Sterna hirundo    X  

Kis vöcsök  
Tachybaptus ruficol-
lis  

  X  

Réti cankó  Tringa glareola    X  

Piroslábú cankó  Tringa totanus    X  

9. táblázat 

A hatások értékelése során megállapításra került, hogy a jelölő madárfajok esetében döntően kizár-
ható, vagy nem valószínűsíthető, de elképzelhető fészkelés a beavatkozási helyszínen. Egyes fajok 
táplálkozó, átrepülő egyedei előfordulhatnak a területen, azonban a várható hatás havária esemény 
következtében kismértékű zavaróként értékelhető a jelölő madárfajok vonatkozásában. 

 

 

 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-numarq
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-nycnyc
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otitar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plaleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-plefal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pluapr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podena
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-podnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porpar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-porana
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-recavo
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stehir
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot
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Hatással érintett NATURA 2000 terület (Tisza-tó) összegzése 

Alapadatok 

Terület neve:  Tisza-tó 

Terület kódja:  HUHN20003 

Kiterjedés (ha): 17 830.37ha 

 

Várható hatások NATURA jelölő fajonkénti összegzése építéskor, üzemeléskor, havária 
esemény bekövetkezésekor 

Név 
Tudományos 

név 

 

Várható (becsült) ha-
tások építéskor 

Várható (be-
csült) hatások 
üzemeléskor 

Várható (be-
csült) hatások 
havária ese-

mény bekövet-
keztekor 

Apró fillér-
csiga  

Anisus vorticulus  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Nagy hős-
cincér  

Cerambyx cerdo  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Skarlátbo-
gár  

Cucujus cinnabe-
rinus  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Nagy sziki-
bagoly  

Gortyna borelii 
lunata  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Lápi szita-
kötő  

Leucorrhinia 
pectoralis  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Nagy 
szarvasbo-
gár  

Lucanus cervus  

nem várható hatás a 
fajra, mert nincs jelen a 
tervezési területen 

nem várható hatás 
a fajra, mert nincs 
jelen a tervezési te-
rületen 

nem várható ha-
tás a fajra, mert 
nincs jelen a ter-
vezési területen 

Tompa fo-
lyamikagyló  

Unio crassus  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, a tervezett 
mederkotrással 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=976
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=920
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=634
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=634
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=974
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Név 
Tudományos 

név 

 

Várható (becsült) ha-
tások építéskor 

Várható (be-
csült) hatások 
üzemeléskor 

Várható (be-
csült) hatások 
havária ese-

mény bekövet-
keztekor 

veszélyeztetve lehet, 
amennyiben a kotrás 
időbenileg nem szabá-
lyozott korláttal, aján-
lott kotrási időszak: au-
gusztus 10. és novem-
ber 20. között 

tevékenység nem 
lesz hatással a fajra 

esetleges víz-
szennyezés ve-
szélyeztető ha-
tással lesz 

Balin  Aspius aspius  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrás nem lesz hatással 
a fajra, mert odébbáll, 
de az ajánlott kotrási 
időszak: augusztus 10. 
és november 20. között 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Vágó csík  
Cobitis elongato-
ides  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Széles dur-
bincs  

Gymnocephalus 
baloni  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Selymes 
durbincs  

Gymnocephalus 
schraetzer  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Garda  Pelecus cultratus  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2210
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2220
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Név 
Tudományos 

név 

 

Várható (becsült) ha-
tások építéskor 

Várható (be-
csült) hatások 
üzemeléskor 

Várható (be-
csült) hatások 
havária ese-

mény bekövet-
keztekor 

kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

tevékenység nincs 
hatással a fajra 

vízszennyezés 
veszélyeztető 
hatással lesz 

Szivárvá-
nyos ökle  

Rhodeus sericeus 
amarus  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Halvány-
foltú küllő  

Romanogobio al-
bipinnatus  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Magyar 
bucó  

Zingel zingel  

a Tisza mederben elő-
fordulhat, de a tervezett 
kotrási tevékenység 
nincs hatással a fajra 

a Tisza mederben 
előfordulhat, de a 
tervezett strandi 
tevékenység nincs 
hatással a fajra 

a Tisza meder-
ben előfordul-
hat, egy esetle-
ges vízszennye-
zés veszélyez-
tető hatással 
lesz 

Vöröshasú 
unka  

Bombina bom-
bina  

a Tisza mederben és a 
partmenti zónában biz-
tosan előfordul, a ve-
szélyeztetés vagy káro-
sítás elkerülése érdeké-
ben a munkálatok vege-
tációs időn kívül java-
soltak, ajánlott kotrási 
időszak: augusztus 10. 
és november 20. között 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés 

előfordul, a ha-
vária események 
(vízszennyezés) 
veszélyeztethe-
tik a lokális állo-
mányát 

Dunai tara-
josgőte  

Triturus dobrogi-
cus  

a Tisza mederben és a 
partmenti zónában biz-
tosan előfordul, a ve-
szélyeztetés vagy káro-
sítás elkerülése 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés 

előfordul, a ha-
vária események 
(vízszennyezés) 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=518
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=518
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=475
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
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Név 
Tudományos 

név 

 

Várható (becsült) ha-
tások építéskor 

Várható (be-
csült) hatások 
üzemeléskor 

Várható (be-
csült) hatások 
havária ese-

mény bekövet-
keztekor 

érdekében a munkála-
tok vegetációs időn kí-
vül javasoltak, ajánlott 
kotrási időszak: augusz-
tus 10. és november 20. 
között 

veszélyeztethe-
tik a lokális állo-
mányát 

Mocsári 
teknős  

Emys orbicularis  

a Tisza mederben és a 
partmenti zónában biz-
tosan előfordul, a ve-
szélyeztetés vagy káro-
sítás elkerülése érdeké-
ben a munkálatok vege-
tációs időn kívül java-
soltak, ajánlott kotrási 
időszak: augusztus 10. 
és november 20. között 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés 

előfordul, a ha-
vária események 
(vízszennyezés) 
veszélyeztethe-
tik a lokális állo-
mányát 

Közönséges 
vidra  

Lutra lutra  

előfordulhat, a zavarás 
miatt a parti munkála-
tok vegetációs időn kí-
vül javasoltak (09.01-
03.15) 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés, kisebb 
zavarás azonban 
prognosztizálható 
a faj esetében 

előfordul, de 
nincs hatással rá 
az üzemeltetés 

Hegyesorrú 
denevér  

Myotis blythii  

a Tisza partmenti zóná-
ban biztosan előfordul, 
a veszélyeztetés vagy 
károsítás elkerülése ér-
dekében a parti munká-
latok vegetációs időn 
kívül javasoltak (09.01-
03.15) 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés a kisebb 
zavaráson kívül 

előfordul, de 
nincs hatással rá 
az üzemeltetés 

Tavi dene-
vér  

Myotis dasycneme  

a Tisza partmenti zóná-
ban biztosan előfordul, 
a veszélyeztetés vagy 
károsítás elkerülése ér-
dekében a parti munká-
latok vegetációs időn 
kívül javasoltak (09.01-
03.15) 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés a kisebb 
zavaráson kívül 

előfordul, de 
nincs hatással rá 
az üzemeltetés 

http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-teknos
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=20
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=22
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Név 
Tudományos 

név 

 

Várható (becsült) ha-
tások építéskor 

Várható (be-
csült) hatások 
üzemeléskor 

Várható (be-
csült) hatások 
havária ese-

mény bekövet-
keztekor 

Csonkafülű 
denevér  

Myotis emargina-
tus  

a Tisza partmenti zóná-
ban biztosan előfordul, 
a veszélyeztetés vagy 
károsítás elkerülése ér-
dekében a parti munká-
latok vegetációs időn 
kívül javasoltak (09.01-
03.15) 

előfordul, de nincs 
hatással rá az üze-
meltetés a kisebb 
zavaráson kívül 

előfordul, de 
nincs hatással rá 
az üzemeltetés 

10. táblázat 

 

Élőhely 
kódja 

Élőhely neve Érintettség a tervezési területen 

91E0  

éger- és kőrislige-
tek, puhafás liget-
erdők, láperdők 

nem érintett már a területen, mert a parti fásszárú vegetáció 
idővel megváltozott, előtérbe kerültek a tájidegen fásszárúak 
a tervezési területe 

3150  

természetes jel-
legű eutróf tavak 
és hínárnövényze-
tük 

a tervezett munkálatokkal érintett a területen az élőhely 

91F0  

keményfás ligeter-
dők 

nem érintett a területen 

11. táblázat 

A jelölő élőhelyek vonatkozásában megállapítható, hogy a 3150 Természetes eutróf tavak Magnopo-
tamionvagy Hydrocharition növényzettel jelölő élőhelytípus egyes fajai szórványosan fordulnak elő a 
tervezési területen.  
 
A hatások értékelése során a dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy a jelölő 
élőhelytípus kb. 3 ha nagyságú területen válik érintetté a kotorni és feltölteni kívánt területrészeken. 
A feltölteni kívánt területen a hatás megszüntetőnek, míg kotrással érintett területen a károsítónak 
minősül, az utóbbi esetben az élőhely regenerálódhat.  
 
A fentieket alapján megállapításra került, hogy a 3150 jelölő élőhely szempontjából a beruházással 
érintett helyszínen lokálisan negatív hatás várható, azonban figyelembe véve, hogy az érintett Na-
tura 2000 területen 2981 ha kiterjedésben előforduló 3150 jelölő élőhelyből a beruházás mindössze 
kb. 3 ha nagyságú területet érint az élőhely természetvédelmi helyzetét a beruházás nem befolyásolja 
negatívan. Ez azonban még a szomszédos területen végzett hasonló munkálatok miatt üzemeléskor 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=24
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=24
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1958
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és főleg tájvédelmi értékelésben összeadódik, tehát a helyzet kissé még inkább negatív lesz a jelölő 
élőhelyre a lokális területen. 
A 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Amo- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyet az építkezés és az üze-
meltetés során sem érintik közvetlen vagy közvetett hatások, ezért nem tekintem hatásviselőnek, 
mert ez az élőhely már a területen megváltozott. 
A 91F0 Keményfás ligeterdő nincs jelen a területen! 
 
A jelölő fajok vonatkozásában a dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy a 
kis lemezcsiga (Anisus vorticulus), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), tompa folyamkagyló (Unio 
crassus), nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), vágó csík (Cobitis taenia), halványfoltú küllő (Gobio 
albipinnatus), széles durbincs (Gymnocephalus baloni), selymes durbincs (Gymnocephalus schra-
etzer), garda (Pelecus cultratus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), magyar bucó (Zingel 
zingel) egyedei érintettség hiányában nem tekinthetők tényleges hatásviselőknek.  
 

A jelölő halfajok közül a balin (Aspius aspius) egyedei bizonyára előfordulnak a beavatkozással 
érintett területen. A faj mozgékonyságából adódóan az építési szakaszban várhatóan semleges, vagy 
nem jelentős, elviselhető mértékű a kedvezőtlen hatás.  

A mocsári teknős (Emys orbicularis) egyedeit a felmérés során nem sikerült látni, de az élőhely 
adottságait figyelembe véve nem zárható ki az előfordulása, ezért potenciális hatásviselőnek tekin-
tem. Az építés során az esetlegesen a víztér iszapjában telelő egyedek sérülése, pusztulása bekövet-
kezhet. Ideális kotrási időszak szükséges a feltétel szerint. 

A hegyesorrú denevér (Myotis blythii), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) és tavi denevér 
(Myotis dasycneme) egyedei a bejárás során nem kerültek kimutatásra, de előfordulásuk valószínű-
síthető. Az érintett terület búvóhelyként, táplálkozóhelyként szolgálhat a denevérek részére. A fás 
vegetáció eltávolítása a faj potenciális búvóhelyeinek számát csökkentheti, az üzemelés időszakában 
a fényszennyezés okoz elviselhető mértékű zavaró hatást.  

A bejárás során megállapításra került, hogy a vidra (Lutra lutra) a beavatkozási területet szaporo-
dóhelyként nem használja, de időszakosan táplálkozási céllal látogathatja. Az építés során fellépő 
zavaró hatás ideiglenesen elkerülő magatartást válthat ki. A látogatottság növekedése miatt az üze-
melés időszakában a jelenlegihez képest intenzívebb zavaró hatás várhatóan elviselhető mértékű 
lesz. 

Összességében tehát a kivitelezési munkálatok a NATURA 2000 jelölő fajok közül a balin, a két-
éltű- és hüllőfajok, valamint a denevér-fajok és a közönséges vidra azok a fajok, amelyekre az építés 
zavaró hatással járhat.  

Az építés és üzemeltetés nem okoz üzemszerű állapot mellett veszélyeztetést vagy károsítást az 
élővilágban. Az üzemelés során a kisebb zavarás valószínűsíthető az emberi jelenléttel és az éjszakai 
világítással. 

A havária esemény bekövetkezésekor, legfőképpen a veszélyes anyagok (pl.: üzemanyagok, szenny-
víz, tisztítószerek vagy festékek/oldószerek) bekerülése a Tisza folyóba, viszont komoly veszélyez-
tetéssel bír a vizes élőhely természetes élővilágára, ezért ennek az esetnek a bekövetkezési valószí-
nűségét le kell csökkenteni 0-ra. Ezzel a kárelhárítási terv foglalkozik majd részletesen. A NATURA 
jelölő madarakra azonban még ez az eset sem jár károsítással, inkább az alsóbbrendű élőlényekre, 
a halakra, a kétéltűekre és hüllőkre. 
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Érintett NATURA 2000 területekre gyakorolt hatások: 

 

Természeti értékeket érő hatások összefoglalása 

A telepítés időszakában 

Az új partmenti sáv kiépítéssel kapcsolatos tevékenység a növényekre, az eutróf tó és hínárnövény-
zete jelölő életközösségekre kisebb veszélyeztetéssel, károsítással, míg az állatokra ideiglenesen za-
varó hatást gyakorolhat, de ez a hatás nem tekinthető jelentősnek. Amennyiben a telepítés időszaka 
a költési időn túl történik, úgy az okozott hatások tovább mérsékelhetők. Az esetleges fészkelések 
miatt a tervezett partmenti területen a munkálatokat szeptember 1. és március 15. között kell vé-
gezni, különösen igaz ez a tereprendezés során esetlegesen kezdődő, még szükséges növényzet-
írtási, cserjeírtási és fakivágási munkálatokra. A mederkotrások kizárólag ősszel történjenek, au-
gusztus 10. és november 20. között! 

Az üzemelés időszakában 

Az üzemeléskor újra kisebb többlethatással kell számolni, mert az emberi jelenlét megnövekszik a 
területen, a zavarás állandósul. Az éjszakai világításnak a területen az előforduló állatvilág szem-
pontjából szórt fényűnek és természetbarát lámpatesteknek kell lennie és lehetőleg a kialakításának 
követnie kell a természetvédelmi kezelő HNPI, BNPI szakmai iránymutatásait. Csak a szükséges 
mértékű világítás javasolt, lehetőleg alkonykapcsolóval ellátott. 

A felhagyás időszakában 

A felhagyás során hasonló minimális többlethatások lehetségesek, mint a telepítés időszakában. 

A havária esemény időszakában 

Havária esemény bekövetkezésekor az élő Tisza folyóba, Tisza-tóba jutó kockázatos anyagok ko-
moly veszélyeztetésnek tennék ki az ott élő alacsonyabb rendű élőlényeket egészen a halakon ke-
resztül a kétéltűek és hüllőkig bezárólag. 

 

6.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében 
várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

A jelölő élőhelyek vonatkozásában megállapításra került, hogy a 3150 Természetes eutróf tavak 
Magnopotamionvagy Hydrocharition növényzettel jelölő élőhelytípus egyes fajai szórványosan for-
dulnak elő a tervezési területen.  

A hatások értékelése során a dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy a jelölő 
élőhelytípus kb. 3 ha nagyságú területen válik érintetté a kotorni és feltölteni kívánt területrészeken. 
A feltölteni kívánt területen a hatás megszüntetőnek, míg kotrással érintett területen a károsítónak 
minősül, az utóbbi esetben az élőhely regenerálódhat. Az építési hatások már nem adódnak össze 
a telepítési fázisban a szomszédos területtel, mert ott már befejeződtek a munkálatok. Az üzemelési 
hatások és a tájvédelmi, tájképvédelmi hatások azonban majd összeadódnak. 

A kedvezőtlen hatások mértéke és annak területe a NATURA 2000 területet érintő ingatlanokon 
belüli területfoglalás mértéke, hányada. Ezzel jelen esetben nem kell számolni. A tervezett beruhá-
zás okán a NATURA 2000 területekre és fajokra szerencsére a negatív hatások elenyészőek lesznek 
a nagy NATURA 2000 területhez mérten. 



 NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
74 / 80 

 

7. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

7.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív 
megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, 
nagyságrend, módszer szempontjából) 

A beruházó egyelőre csak az adott helyszínen tervezi az új szabadstrandi fejlesztések megvalósítá-
sát; az elképzelések kiépítését és üzemeltetését. A korábban szóba jöhető több változat közül ez a 
változat lett kiválasztva. Ez a változat a jelen dokumentációban részletesen is bemutatásra került. 
Ez a változat jelenti a lehető legkisebb kockázatot és terhelést jelent az érintett NATURA 2000 
területre és jelölő madárfajokra egyaránt. 

7.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását meg-
nehezítő vagy kizáró okok leírása 

A jelen tanulmány a NATURA 2000 érintett területeken már csak egy változattal foglalkozik, az 
alternatív további lehetőségek már nem kerültek vizsgálatra nagyobb költség-, beruházásigényük és 
jelentősebb környezet- és természetvédelmi hatásuk miatt. A mostani engedélyezéssel tehát egy új 
szabadstrandi kialakítás és járulékos létesítményeinek engedélyezése folyik az illetékes környezetvé-
delmi és természetvédelmi hatóságnál NATURA 2000 területtel érintett területen annak érdekében, 
hogy a szűkebb térségben a Tisza-tavi strandolás és vízi turizmus elvárt és igényelt kapacitások 
megoldottak legyenek, a parti infrastruktúra által biztosított biztonságos, jogszabálykonform és kör-
nyezetbarát pihenés és rekreációs tevékenységek megnyugtató és kultúrált keretek között legyenek 
majd a jövőben megoldva. 

Az új engedélyezéssel érintett terület azonban NATURA 2000 terület jelölő élőhelyet közvetlenül 
nem érint, amelynek növényfaunája, növénytársulása a tevékenység során várhatóan átalakulna, 
megváltozna vagy eltűnne a beruházási helyszíneken. A területen a NATURA jelölő madár-fajkész-
lete az egyszeri, időleges igénybevétel miatt várhatóan nem változik meg. A NATURA 2000 jelölő 
madárfajok állománynagyságát a jelen beruházás szerencsére nem fogja befolyásolni, mivel a fajok 
nagyon kis hányadának fészkelése valószínűsíthető csak a tervezési területen. Azonban ezek a fajok 
és egyedek is máshol sikeresen költhetnek a jövőben is. A lényeg, hogy nem fészkelési időben tör-
ténjen a területfoglalás, a fa- és cserjeírtás, gallyazás, növényzettelenítés. 

Az alternatív további lehetőségek jelen helyzetben vagy nincsenek vagy nagyobb költség- és beru-
házásigényűek és természetvédelmi szempontokból hátrányosak lennének. 

8. A megvalósítás indokai 

8.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének 
ismertetése 

A meglévő szabadstrandi szolgáltatások szükségessége, hogy a szűkebb térségben a színvonalas és 
elvárt és igényelt kapacitások és környezeti-természeti-táji adottságok megoldottak legyenek, a 
strandi és vízi turizmus infrastruktúra által biztosított biztonságos, jogszabálykonform és 
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környezetbarát (hulladékkezelés, szennyvízkezelés, veszélyes anyag felhasználások) tóhasználat 
megnyugtató és kulturált keretek között legyenek majd a jövőben megoldva. 

8.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűsé-
gét a következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt 
rész megjelölendő) 

• társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 
kiemelt jelentőségű élőhely típust vagy fajt nem veszélyeztet), 

• emberi egészség vagy élet védelme, 

• a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése, 

• egyik sem. 
 

9. A kedvezőtlen hatások mérséklése 

Az országosan védett természeti terület közelében (Közép-tiszai TK) és az érintett NATURA 2000 
területekhez tartozó vízi, vízparti szakaszokon a tervezett kivitelezés az időbeni korlátozások be-
tartásával várhatóan nem lesz nagymértékben negatív hatással egyes NATURA 2000 védett és fo-
kozottan védett, valamint nem védett fajok szaporodására, utódgondozására.   

A NATURA jelölő élőhelyek közül a 3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamionvagy Hydro-
charition növényzettel jelölő élőhelytípus egyes fajai károsodhatnak, de közvetlenül a munkavégzés 
előtt ezeket fel kell mérni és a természetvédelmi kezelővel egyeztetni a védelemről, illetve a kom-
penzációról.    

Összességében prognosztizálható, hogy a hatások közül mind az építési, megvalósítási és felhagyási 
fázisban a zajkibocsátás, az emberi jelenlét a legjelentősebb. Ennek a hatásnak a minimalizálására 
van szükség időbeni ütemezésekkel és intézkedésekkel. A várható hatás minimális lesz, ha a nagy 
zajjal járó munkálatok szeptembertől március közepéig lebonyolódnak. A hatásterület kb. 250 mé-
ter természetvédelmi szempontból, azonban probléma, hogy itt a hatások (így a zajhatás is) összeg-
ződnek a hasonló tevékenységek és létesítmények építéséből és üzemeléséből származó hatásokkal. 

A kivitelezési munkák az érintett NATURA 2000 területek miatt az illetékes Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósághoz és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz való 7-8 nappal korábbi előzetes 
bejelentéssel javasoltak.  

A munkálatok során az alábbi feltételeket lenne célszerű betartani az érintett NATURA 
2000 területekre eső szakaszokon, illetve a közvetlenül szomszédos országosan védett ter-
mészeti területek fajai és zavartalan élőhelyei miatt: 

1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, a kivitelezési munkálatokat, a re-
habilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli 
állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. A munkavégzésre a vegetációs 
időn kívüli időszakot kell preferálni. A parton lévő idősebb és őshonos fák esetleges 
gallyazása, kivágása csak nagy gondossággal és külön engedéllyel történhet; a természet-
védelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park illetékes természetvédelmi őrével bejárás so-
rán kell ellenőrizni, hogy a konkrét fa kivágása indokolt-e, tartalmaz-e a fa denevérodút 
vagy fészket. A kivágott fákat pótolni szükséges.  A végleges területfoglalással nem 
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érintett munkaterületeken a földmunkákat és gépközlekedést közvetlenül nem akadá-
lyozó őshonos fás szárú vegetációt a lehető legnagyobb mértékben vissza kell hagyni.  
A visszahagyandó fák törzsét – szükséges esetben – műszaki védelemmel kell ellátni a 
mechanikai sérülések megakadályozása érdekében.  

2. Természetvédelmi szempontú javasolt időbeni korlátozások: 

• fák és cserjék kivágása, gallyazása, nádirtás: szeptember 1. és március 15. között javasolt. 

• odvas fák esetleges kivágása: szeptember 1. és október 30. között javasolt. 

• halak és kétéltűek érdekében a kotrási munkálatok: augusztus 10. és november 20. kö-
zött javasolt. 

3. A nemzeti park igazgatóság által nyilvántartott, valamennyi NATURA 2000 természet-
közeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak az előzetesen kijelölt, a 
kivitelezés által érintett, a kijelölt területsávon mozoghatnak. A munkaterület nagysága 
csak az indokoltan legkisebb területnagyság lehet. A beruházás által érintett területen a 
tervezés és kivitelezés során törekedni kell a létesítmények és munkálatok területigényé-
nek (végleges területfoglalás, felvonulási utak, depóniák, lerakatok) a műszakilag indo-
kolható legkisebb térmértékre való csökkentésére. Törekedni kell a közlekedésnek, 
munkagépek mozgásának a használatban lévő utakra való korlátozására. Amennyiben a 
közlekedés, munkagépek mozgása használt utakon kívüli területen is szükséges, azt le-
hetőség szerint egy nyomra kell korlátozni. 

4. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint 
a lehető legrövidebb időn belül vissza kell temetni. A hosszabb ideig nyitva maradó 
munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne 
eshessen bele. Amennyiben a munkaárkokba, munkagödrökbe védett hüllők, kétéltűek, 
kisemlősök mégis beleesnek azokat naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és meg-
felelő élőhelyre kell telepíteni. 

5. Az éjszakai világítás tervezésénél és kialakításánál a fokozottan előforduló éjszakai ál-
latvilág szempontjából kedvező lámpatestek és fényforrások felszerelése ajánlott. E te-
kintetben célszerű egyeztetni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal. (Állandó kül-
téri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és parkolók ese-
tében lehet használni. Szükség esetén az építkezés munkálatainál ideiglenesen alkalmaz-
ható kültéri megvilágítás. A díszkivilágítás és reklámfény 23.00 óráig alkalmazható.  
Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak 
teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon 
kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík alá 3-4 fokkal vetüljön. A 
világító szerelvényenként legnagyobb megengedett fényáram 1600 lumen. A lámpates-
tekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb 3000 
K°) lehet. 

6. A meglévő fejlesztési strand területen az üzemelés során tömegrendezvények vagy vizi 
technikai versenyek lebonyolítása előtt természetvédelmi hatósági engedélyt kell kérni a 
NATURA 2000 érintettsége és az országosan védett természeti terület szomszédsága 
miatt az illetékes természetvédelmi hatóságtól. 

7. A villamos légvezetékek csak burkolt vezetékek vagy földalatti vezetékek lehetnek a 
területen, csupasz villamos vezetékek nem szerelvényezhetőek, a madáráramütés elke-
rülése miatt. 

8. A tervezett bővített strandterületen az üzemelési fázisban felújítási munkálatok (pl.: fes-
tések vagy nagynyomású mosások mosószerrel) a havária események, vízszennyezések 
és az abból következő természetkárosítások elkerülése érdekében nem végezhetőek, 
nem javasoltak. 
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9. A kivitelezés által bolygatott felszíneken az inváziós növényfajok megtelepedését, terje-
dését mechanikai módszerekkel meg kell gátolni. 

10. A beruházási terület által közvetett hatással terhelt NATURA 2000 természetközeli ál-
lapotú élőhelyek területeinek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszó-
rása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az 
esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat 
az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 
15-ig és július 1-től július 15-ig. 

11. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságot és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot is. 

12. Legalább egy héttel (7-8 nappal) a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot is. 

13. A kivitelezés lezárásával a felvonulási, szállítási és deponálási területként igénybe vett 
területeket helyre kell állítani. 

14. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak meg-
felelő növényfajok használhatók fel. Invazív és allergén növények nem telepíthetők. Az 
intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzékét az erdőről, az erdő védelméről és az er-
dőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. 
(XII. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

15. A beruházással összefüggő kivitelezési munkálatok napkeltétől napnyugtáig végezhe-
tőek. 

16. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag indokolt esetben a természetvédelmi keze-
lővel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban 
az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül 
megvalósítható. Az egyeztetést hitelt érdemlően igazolni kell és meg kell küldeni a ter-
mészetvédelmi hatóságnak. Az igazolás a természetvédelmi őr által felvett és kölcsönö-
sen aláírt jegyzőkönyvvel vagy az őri napló egyeztetésről szóló bejegyzésének aláírásával 
történhet. 

17. Az elhelyezendő 12 db mobilház csak tájba illő színekkel (nem kirívó és rikító, élénk 
színek használata) és formavilággal történhet. 

18. A NATURA 2000 területen különösen fontos a hulladék mihamarabbi eltávolítása a 
területről, illetve a keletkező kommunális szennyvíz biztonságos elvezetése, ennek ér-
dekében minden műszaki megoldást hibátlanul kell kialakítani és üzemeltetni. 

10. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azo-
nos nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valam-
ennyi érintett faj vagy élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen ha-
tások vonatkozásában (például élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot 
már korábban is kedvezőtlenül befolyásoló tényező megszüntetése, az állománynagyságot 
pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése) 

 

Az érintett, közvetlen hatással terhelt NATURA 2000 jelölő élőhely egy része (3150 Természetes 
eutróf tavak Magnopotamionvagy Hydrocharition növényzettel jelölő élőhelytípus egyes fajai) fajai 



 NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 

 Atlantic Invest Kft. – 3384 Kisköre, 0680/13, 0674/4, 2288, 2289 hrsz. 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
78 / 80 

 

és életközösségei kismértékben megszüntetésre kerülhetnek, illetve károsítva lehetnek a tervezett 
beruházás megvalósítása során, így a beruházó kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedéseket tervez-
het a területen és más helyszínen a NATURA jelölő területtel és fajokkal kapcsolatban. 

Ezek lehetnek az alábbiak: 

- őshonos fás vegetáció létrehozása, partrekonstrukciós beavatkozás máshol, 

- odúkihelyezés, költőláda kihelyezés, 

- költősziget létrehozása, 

- biomonitoring. 

Közvetlenül a munkavégzés előtt bejárással konkrétan újra meg kell győződni a terület értékes nö-
vényállományának, egyedeinek meglétéről. 

A lehetséges kompenzációs intézkedésekről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni 
szükséges. 

 

Kiskőrös, 2022. szeptember 5. 

 

 

 



 

 

MELLÉKLETEK  

Élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértői jogosultság (Agócs Gábor, okl. környezetmérnök) 

 

 

 



 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


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


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


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


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


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HODOSI
ANNAMÁRIA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.20. 10.53.34


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HODOSI ANNAMÁRIA
Születési hely: KARCAG
Születési dátum: 1984.08.19.
Anyja neve: SOÓS MÁRIA


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



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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