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1. Bevezetés 
1950. július 19-én 35 ember érkezett a Recsk község felett magasodó Csákánykő-hegy lábához. Ők voltak az 
első internáltak, akik a recski kényszermunkatáborba kerültek. A táborban - annak csupán három évvel 
későbbi felszámolásáig- több ezer ember raboskodott anélkül, hogy családjuk tudta volna, hová tűntek vagy 
ők maguk tisztában lettek volna azzal, miért kerültek oda. Az internáló- és kényszermunkatáborok létezése a 
kommunista diktatúra egyik legjobban őrzött titka volt, és köszönhetően a rabok megfélemlítésének ez nem 
változott felszámolásuk után sem. Ahogyan az egykori rab, Faludy György fogalmazott: az internáltak életét 
végig kísérte a „Hallgatsz a sírig, vagy te kerülsz sírba” jelmondat.  

A tagadásnak oka volt: a táborok létezésének elismerése cáfolta volna a kommunista utópia minden, egy jobb 
világ eljövetelére tett ígéretét. A rendszer ellenségének bélyegezték mindazokat, akik véleményükkel, 
tetteikkel vagy pusztán létezésükkel sértették a kommunizmus eszméjének integritását, ezért félre kellett 
állítani őket – bármi áron. A rendszerváltoztatás óta a recski tábor az elnyomás, a kommunista diktatúra, 
valamint a kényszermunka jelképévé vált, jelentősége messze túlmutat azon, hogy pusztán az itt raboskodók 
számára kialakított Emlékhely legyen. Míg a kommunizmus intézményesített brutalitását a Terror Háza 
Múzeum jeleníti meg, a Recski Nemzeti Emlékparkban az egyéni sorsokat kell átélhetővé tenni. A Terror Háza 
a nemzetiszocialista és a kommunista ideológia jegyében született rendszereket mutatja be, tágabb 
perspektívát alkot. Recsk ezzel szemben konkrétabb fókusszal rendelkezik, a rendszer ellenségeinek 
nyomtalan eltüntetését szimbolizálja. 

2016-ban a kormány a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, 
hadifogolytáborként működtetett létesítmények nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról döntött. A fejlesztések 
célja, hogy az egykori helyszíneken Emlékhelyek létrehozásával, illetve a meglévők felújításával a „21. századi 
kihívásoknak minden szempontból megfelelő Emlékhelyeket alakítsanak ki, ahol a következő generációk 
megismerhetik a kommunista terror igazi arcát, igazi borzalmait”. Szintén fontos cél, hogy a kommunista 
diktatúra áldozataira való méltó megemlékezések mellett az önkényuralmi rendszer feltárása, a politikai 
terror eszközeinek bemutatása, illetve a rendszer mindennapokra gyakorolt hatásának megismerése a 
nemzeti emlékezetpolitika szerves részévé váljon. A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésének célja a 
kommunista elnyomás áldozatainak méltó emlék állítása, illetve a látogatók számára vonzó, minden 
elemében korszerű, világszínvonalú Emlékhely létrehozása. 

A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019. (IV. 30.) 
kormányhatározat és annak módosítása (1999/2020. (XII. 23.)) egyetért azzal, hogy a kommunista diktatúra 
áldozatai ellen elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, a Recski Kényszermunkatábor egykori 
területén található történelmi Emlékhelyen a méltó megemlékezés, a közös nemzeti emlékezetpolitika 
formálása és a jövő nemzedék oktatása-nevelése céljával látogatóközpont, továbbá egy interaktív és a 
modern technológiát felhasználó kiállítás létesüljön.  

A tervezett fejlesztések összefoglalása: 

• vezetékes víz bevezetése a területre – ehhez kapcsolódóan a szennyvízkezelés, illetve a tűzivíz 
rendelkezésre állásnak megteremtése 

• villamosáram-kapacitás növelése 
• internet bevezetése a területre 
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• tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, biztonsági beléptető rendszer telepítése 
• szelektív hulladékgyűjtés 
• megközelíthetőség javítása, parkolófejlesztés és az emlékhely területén belüli utak fejlesztése, 

figyelemmel az akadálymentes hozzáférésre 
• parkrendezés – a zöldfelület fejlesztése 
• új és rekonstruálandó épületek (pl. új fogadóépület és látogatóközpont, visszaépített barakkok)  
• meglévő épületek és műtárgyak felújítása, szükség esetén átalakítása  
• szakmai tartalom fejlesztése és installációja 
• a Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú ingatlanok által érintett közforgalomnak átadott magánút fejlesztése, az 

emlékhely közműellátása érdekében közművezetékek fektetése.  

A tervezett fejlesztés a NATURA 2000 hálózat részét képező Mátra (HUBN10006) nevű különleges 
madárvédelmi területen helyezkedik el, mely lefedi az Emlékpark és a Recsk 0108-as hrsz-ú ingatlanon 
található út teljes területét, illetve a Recsk 0124 hrsz-ú ingatlanon található út egy részét. 

A beruházás a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak szerint: 

Előzetes vizsgálat köteles tevékenység: 3. számú melléklet 87. pont: Közutak és közforgalom elől el 
nem zárt magánutak, kerékpárutak építése vagy fejlesztése 
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 
méretmegkötés nélkül. 
 
3. számú melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem 
tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy 
beépítésre szánt területen védett természeti területen, 
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha 
területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől 

A létesítmény kapcsán a fentiek alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. Emellett a NATURA 
2000 érintettségre tekintettel NATURA 2000 hatásbecslés kidolgozása szükséges. Jelen dokumentáció a 
tervezett tevékenység előzetes vizsgálatát tartalmazza. A NATURA 2000 hatásbecslés a dokumentáció 
mellékletében került csatolásra. 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) a Denkstatt Hungary 
Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1037 
Budapest, Seregély u. 6.) bízta meg a tervezett fejlesztések előzetes vizsgálati dokumentációjának 
elkészítésével. 
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2. Alapadatok 
Az előzetes vizsgálati eljárás alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze. 

2.1. A vizsgált létesítményre vonatkozó adatok 

Engedélyes megnevezése BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt.  

Engedélyes székhelye 1027 Budapest, Horvát u. 14-26. 
Engedélyes adószáma 25416316-2-41 
Engedélyes cégjegyzék száma 01-10-048661 
Engedélyes KSH száma 25416316-7112-573-01 
Engedélyes KÜJ száma 103637619 
Tervezési terület helyrajzi számai Recsk 0111/8, 0111/6, 0111/7, 0115/3, 

0115/4, 0116, 0108, 0124 
Ingatlan tulajdonosa Az alábbi táblázat szerint 
Település statisztikai azonosító száma 09609 
KTJ szám 102940883 
Tervezési terület Az alábbi táblázat szerint 
Központi EOV koordináták X= 285161 Y= 728026 

1. táblázat: Az érintett ingatlanok főbb adatai 

HRSZ Telek méret Tulajdonos Földhivatali besorolása 
0111/6 1 153 291 m2 Egererdő Erdészeti Zrt. Erdő 
0111/7 21 999 m2 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Kivett park 
0111/8 787 m2 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Kivett emlékpark 
0115/3 18 627 m2 Fábián János Kivett park 
0115/4 1 200 m2 Recski Szövetség Kivett emlékmű 
0116 21 267 m2 Erdélyi Zsigmond Gábor Kivett épület, udvar 
0108 5 542 m2 Colas-Északkő Bányászati Kft. Kivett saját használatú út 
0124 51 045 m2 Colas-Északkő Bányászati Kft. Kivett saját használatú út 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban, valamint a NATURA 2000 hatásbecslésben az Engedélyes által 
meghatározott, és térképen lehatárolt szűkebb terület kapcsán végeztünk vizsgálatokat, melyet az 1. ábra 
mutat be, mivel a 0111/6 hrsz-ú területnek csak egy kisebb része érintett a Recski Nemzeti Emlékpark és így 
a fejlesztés által. 

2.2. Rendelkezésre álló engedélyek 

A Recski Nemzeti Emlékpark kapcsán korábban környezetvédelmi engedélyek nem kerültek kiadásra. A 
fejlesztés vonatkozásában korábban eljárás nem került lefolytatásra. A fejlesztés, illetve a létesítmény 
vonatkozásában a környezetvédelmi engedélyeztetés jelen dokumentációval veszi kezdetét. 
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1. ábra: A fejlesztés által tényleges érintett terület határa 

2.3. A tervezéssel érintett ingatlan használata, tulajdoni viszonyai 

A tervezéssel érintett ingatlanok Recsk külterületén helyezkednek el. Az ingatlanok földhivatali besorolása és 
tulajdoni viszonyai az 1. táblázatban kerültek ismertetésre. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjai, illetve azon 
térképmásolatok, melyek hivatalosan lekérhetők (az ingatlan kiterjedése miatt a Földhivatal által elfogadott 
méretarány mellett két ingatlan térképe nem lekérhető) a Mellékletben található.  

A fejlesztés részeként telekalakítások végrehajtása tervezett, és a tulajdoni viszonyok változása várható, 
tekintettel arra, hogy a 0111/6 hrsz-ú ingatlannak a valóságban csak kis része érintett a létesítménnyel, illetve 
egyéb ingatlanok kapcsán is szükségessé válhatnak.  

2.3.1. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy tervezett terület-felhasználási módokat 

A tervezési terület térképi lehatárolását az 1. ábra mutatja be. A tervezési terület, illetve annak 
környezetében elhelyezkedő ingatlanok településrendezési tervben szabályozott besorolása az alábbi 
táblázatok, illetve térkép szerint adható meg. 

2. táblázat A Recski Nemzeti Emlékpark környezetének szabályozási tervi besorolása 

Irány Funkció, besorolás 
É-i irányban Eg, távolabb Má-gy1 és Má-gy2 területek 
K-i irányban Eg, távolabb Ev területek 
D-i irányban Ev, távolabb Eg, Kb-bánya, és Ev területek 
Ny-i irányban Ev és Eg, távolabb Vf, illetve Ev területek 
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Az Emlékpark elérését biztosító út környezete szabályozási tervi szempontból az alábbiak szerint 
jellemezhető.  

3. táblázat A Recsk 0246 és 0108 hrsz-ú ingatlanokból álló útszakasz környezetének szabályozási tervi besorolása 

Irány Funkció, besorolás 
É-i irányban Lf területek 

K-i irányban 
Lf, Gksz, Má-gy1, Má-gy2, Kb-közmü, Eg és Ev 
területek 

D-i irányban Ev, távolabb Eg, Kb-bánya, és Ev területek 

Ny-i irányban 
Lf, Gksz, Má-gy1, Má-gy2, Má-sz, Kb-cs, Ek. Eg és Ev 
területek 

A rövidítések értelmezését az alábbiakban adjuk meg. 

• Lf: Falusias lakóterület 
• Gksz: Kereskedelmi szolgáltató terület 
• Eg: Erdőterület-gazdasági 
• Ev: Erdőterület védelmi 
• Ek: Erdőterület közjóléti 
• Má-sz: Általános mezőgazdasági terület – szántó 
• Má-gy: Általános mezőgazdasági terület – gyep 
• Kb-bánya: Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya 
• Kb-közmü: Különleges beépítésre nem szánt terület – közmű terület 
• Vf: vízfolyás 

A Recski Nemzeti Emlékpark az érvényben levő szabályozási terv szerint Recsk külterületén, Különleges 
beépítésre nem szánt terület – Emlékpark szabályozási tervi besorolású területen helyezkedik el. 

A Recski Nemzeti Emlékpark által érintett térrész sarokponti EOV koordinátáit az alábbiak szerint foglalhatjuk 
össze.  

4. táblázat: A tervezett létesítményt magába foglaló tervezési területre jellemző EOV koordináták 

Sorszám EOV Y EOV X Sorszám EOV Y EOV X 
1 728246 285123,7 31 728288,2 284961,2 
2 728253,2 285128,1 32 728289,1 284959,3 
3 728240,1 285147,3 33 728289,8 284957,2 
4 728237,2 285153,6 34 728292,4 284949,7 
5 728221,8 285169 35 728298,2 284936,8 
6 728204,5 285170,2 36 728371,8 285042 
7 728191 285157,7 37 728368,7 285036,7 
8 728176,1 285181,2 38 728336 284997,7 
9 728171,4 285199,7 39 728315,1 284968,7 

10 728166,8 285217,4 40 728298,2 284936,8 
11 728123,6 285281,9 41 728246 285123,7 
12 728010,5 285211,6 42 728259,7 285102,5 
13 727969,4 285236,5 43 728267,6 285089,3 
14 727885,5 285223,7 44 728284,8 285061,5 
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Sorszám EOV Y EOV X Sorszám EOV Y EOV X 
15 727857,6 285138,2 45 728294,9 285045,6 
16 727849,2 285116,3 46 728296,3 285043,5 
17 727879,2 285104,2 47 728298,9 285040 
18 727933,5 285094,2 48 728301,1 285037,9 
19 727960,2 285105,4 49 728303,4 285036,2 
20 728148,6 285095,2 50 728304,7 285035,5 
21 728201,7 285092,3 51 728307 285034,4 
22 728208 285082,7 52 728308,9 285033,7 
23 728212,8 285075,7 53 728313,8 285032,4 
24 728221,7 285062,7 54 728316,4 285031,9 
25 728242,8 285028,7 55 728320,9 285031,7 
26 728256 285009,4 56 728323,5 285031,7 
27 728259 285005,3 57 728327,9 285032 
28 728264,4 284998,7 58 728332,4 285032,6 
29 728273,4 284984,5 59 728337,4 285033,5 
30 728284,8 284967 60 728371,8 285042 
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2. ábra: A tervezési terület szabályozási terv szerinti környezete (kiemelve zölddel a Recski Nemzeti Emlékpark, illetve kékkel a Recsk 
0108-as és 0124-es út és a bekötőút) 
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3. A dokumentáció kidolgozásának menete 
3.1. Technológia kiválasztása 

Jelen előzetes vizsgálat a tervezett fejlesztés tervezési programja alapján került kidolgozásra. Az előzetes 
vizsgálat kidolgozása során felmerült környezetvédelmi és természetvédelmi kérdések vonatkozásában az 
Engedélyessel folyamatos kommunikáció került lefolytatásra, melynek célja, a környezetvédelmi, illetve 
természetvédelmi szempontok megfelelő érvényre juttatása a későbbi tervezés és engedélyeztetés során. 

Az Engedélyes határozott törekvéseinek köszönhetően a projekt koncepciója kapcsán már a korai 
stádiumban rögzítésre kerültek az alábbiak: 

• A NATURA 2000 védettségre tekintettel a tervezett fejlesztések során törekedni kell arra, hogy a 
lehetőségekhez mérten minimális hatás érje a természeti környezetet mind a kivitelezés, mind az 
üzemelés időszakában 

• A fentihez kapcsolódóan elvárás a tervező, illetve kivitelező felé, hogy a közforgalomnak átadott 
magánút fejlesztése, illetve a közműfektetések során a ténylegesen igénybe vett terület nem 
terjedhet túl a Recsk 0124 és 0108 hrsz-ú területeken. 

3.2. A tervezett tevékenység számba vett változatainak részletes leírása 

A tervezett fejlesztések vonatkozásában az 5. fejezetben bemutatott koncepción, illetve az Engedélyes által 
szolgáltatott műszaki specifikáción túl egyéb változatok nem kerültek érdemben kidolgozásra, melyek 
környezeti, illetve természetvédelmi hatásai vizsgálhatók lennének. Az előzetes vizsgálat során a koncepcióba 
illeszkedő maximális terheléseket vettük figyelembe. A bemutatásra kerülő változat hosszas mérlegelést 
követően került kiválasztásra a szakmai szervezetek véleményének figyelembevételével. 

3.3. A tevékenység tervezett volumene 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok összegzett területe 1 273 758 m2, melynek telkenkénti bontását az 1. 
táblázat tartalmazza. A Recski Nemzeti Emlékpark által ténylegesen érintett terület kiterjedése, ahol az 
Emlékparkhoz kapcsolódó fejlesztések tervezettek, ~68 170 m2. Emellett fejlesztések és beavatkozások 
tervezettek a közforgalomnak átadott magánúton, az Emlékpark bekötő útjáig. 

Az 5. fejezetben részleteiben ismertetésre kerülő fejlesztési koncepció részeként a meglévő ÁVH-s épület és 
Kápolna bővítése nem tervezett. Az Emlékpark bejárata mellett egy új ~1200 m2 alapterületű, 3 szintes 
(alagsor, földszint, emelet) épület kialakítása tervezett. Emellett a korábban elbontott 7 darab barakk 
rekonstrukciója, illetve a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk (egykori rabok által vissza épített) büntető 
barakk korszerűsítése tervezett. A látogatók számára parkolási lehetőség biztosítása érdekében 42 férőhelyes 
személygépjármű és 8 férőhelyes buszparkoló kialakítása tervezett a bekötő út mentén, illetve a jelenleg is 
parkolásra használt területen. Emellett a látogatóépület előtt a dolgozók számára további 5 személygépjármű 
parkoló kialakítása tervezett. A kerékpárral érkezők számára az Emlékpark területén kívül 30, a 
látogatóépület környezetében 10 kerékpártároló telepítése tervezett. Ez utóbbi kapcsán fedett kialakítás 
tervezett.  

A Recsk 0124 és 0108 hrsz-ú ingatlan kapcsán Engedélyes tervei szerint a burkolatfelújítás és azzal 
párhuzamosan végrehajtásra kerülő közműfektetés kapcsán az ingatlanok telekhatárain belüli, vagy azt 
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maximálisan 1,5 méterrel a közműfektetés időszakában meghaladó munkavégzés tervezett (ez utóbbi az 
alkalmazott munkagép függvényében igénybe vett területet jelenti).  

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi területek igénybevétele tervezett.  

5. táblázat: A beépítésre vonatkozó alapadatok a Recski Nemzeti Emlékpark vonatkozásában 

A vizsgált terület 
Övezet KB-ép 

Telekméret 

összegzett: 1 217 171 m2 

Ebből építéssel érintett: 
0111/6: 1 153 291 m2 (érintett ~ 5 000 m2) 

0111/7: 21 999 m2 

0111/8: 787 m2 
0115/3: 18 627 m2 

0115/4: 1200 m2 
0116: 21 267 m2 

 Szabályozott paraméter Tervezett állapot 
Beépítettség 10% 4326,6 m2 6,9 % ~3000 m2 

Zöldfelületi minimum 50% 21 633 m2 >50% >21 633 m2 
Épületmagasság 17 m 17 m 

A burkolt felületek aránya arra tekintettel, hogy a tervezési területen található egy kavicsszórásos területtel 
körülhatárolt emlékmű, és egy rekonstruálni tervezett őrtorony, melyek által érintett, burkolattal ellátott 
térrész pontos felmérése a tervezés jelen stádiumában még nem volt indokolt, csak becsülhető. A meglévő 
parkoló területen, illetve annak szükség szerinti bővítésével kerül kialakításra az új, 42 személygépjármű és 8 
busz befogadására képes parkoló. További 5 parkoló kialakítása tervezett a fogadó épület előtti térrészen a 
dolgozók számára. Emellett egy új emlékmű kialakítása is tervezett. Erre tekintettel a burkolt területek, illetve 
a zöldterületek tervezett aránya csak becsülhető.  

3.4. A telepítés és működés tervezett időpontja 

A tervezési terület jelenleg is használatban van. A fejlesztés célja a méltó megemlékezés, valamint az 
emlékhely elvárható és a megfelelő megértést, befogadást lehetővé tévő színvonalra fejlesztése, 
diákcsoportok megfelelő fogadására való alkalmassá tétele és egy korszerű kiállítási koncepció megalkotása. 
A tervezési terület jelenlegi állapotát az alábbi ábrák mutatják.  A fejlesztés tervezésének elindítása 2022 első 
negyedévében tervezett, a kiviteli tervek várhatóan 2022. év végéig készülnek el. 
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3. ábra: Az ÁVH-s épület és környezete 

 
4. ábra: Barakkok maradványai háttérben a rekonstruált 5-ös számú büntetőbarakk épületével 

3.5. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

A fejlesztés során egy új ~1 200 m2 alapterületű fogadóépület kialakítása tervezett. A korábban elbontott 7 
darab barakk rekonstrukciója, illetve a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk korszerűsítése tervezett. A 
meglévő nem kiépített parkoló területen 42 férőhelyes személygépjármű és 8 férőhelyes busz parkoló 
kialakítása tervezett. További 5 parkoló kialakítása tervezett a fogadó épület előtti térrészen a dolgozók 
számára. Tervezett továbbá ivóvíz, villamos energia, és optikai kábel vezetése, és fektetése a területre. 
Emellett mérlegelés tárgyát képezi a szennyvíz tartályos gyűjtése és tengelyen történő szállítása, vagy házi 
szennyvíztisztító telepítése.  
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4. A Recski Kényszermunkatábor, illetve emlékpark történeti 
áttekintése, a fejlesztés indoklása 
4.1. A Kényszermunkatábor működése (1950–1953) 

A Rákosi-féle diktatúra leghírhedtebb munkatábora, a kommunista terror szimbólumának számító „magyar 
Gulag” 1950 és 1953 között működött a Mátrában található Recsken. 1950. július 19-én hajnalban 35 
internált és az őket kísérő fegyveres őrség érkezett a község felett magasodó, a Mátra részét képező 
Csákánykő aljába, ahol a Barkóczy család birkalegelője volt. Ettől a naptól kezdve a tábor felépítéséig a 
birkahodály az internáltak „szálláshelye”, a kőépület a belső őrség „parancsnoki” épülete lett, a faluban álló 
Barkóczy-kastély pedig a táborparancsnok központi székhelyévé vált. Pár hónappal később a létszám már 
félezerre emelkedett, 1951 elejére pedig majdnem elérték a maximális állandó létszámot, az 1 300 főt.  

A Szovjet mintára létrehozott, nagyjából téglalap alakú tábor 1600 méter hosszú és 600 méter széles volt. A 
területet három méter magas, kettős drótkerítés vette körbe, ennek mentén ötven méterenként őrtornyot 
állítottak. A tábor a kényszermunkások szenvedése árán lassan szinte településsé nőtte ki magát, utakkal, 
tavakkal és mintegy ötven, különböző funkciójú épülettel. Recsken az internáltak összesen nyolc barakkot 
húztak fel saját elszállásolásukra, ezek 7x20 méter alapterületűek voltak.  

A többnyire szintén büntetésből Recskre vezényelt őrök kegyetlen bánásmódja mellett a kényszermunka is 
mérhetetlen szenvedést okozott a fogvatartottaknak. Minden reggel öt órakor ébresztették az embereket, 
akiknek évszaktól függetlenül reggeltől estig robotolniuk kellett a tábortól bő fél kilométerre fekvő Csákánykő 
kőbányájában. Az önmagában is megerőltető fizikai munkát tovább nehezítette a rabok számára a rendkívül 
hiányos táplálkozás. Sokan a kimerültségtől vagy betegségektől haltak meg, őket többnyire a váci 
rabtemetőben temették el. Voltak persze olyan fogvatartottak, akik nem ezt a sorsot választották. Könnyebb 
munkabeosztásért és jobb élelmezésért cserébe ugyanis többen besúgónak álltak, míg a rabok közül 
kinevezett brigádvezetők gyakran még az őrök brutalitásán is túltettek.  

1950 decemberétől az 5. számú barakkot büntetőbarakká nyilvánították – akárcsak a Szovjetunió Gulag-
rendszerében –, és a belső őrség által kijelölt 150 internáltat ide csoportosítottak át. Az ide helyezett 
fogolyoknak egy mocsaras területet kellett lecsapolnia, valamint Fogadóépületet kellett emelnie a fenti 
táborból érkező kőszállítmánynak. A büntetőbarakkosok voltak az elsők, akik megkezdték a nehéz fizikai 
munkát a kőbányában, és este az utolsók, akik elhagyhatták a munkaterületet. Ők kisebb adag ételt kaptak, 
mint a többiek, és nem hagyhatták el a külön szögesdróttal elzárt büntetőbarakkot. Az államvédelmi belső 
őrség többféle kínzást talált ki és alkalmazott.  

A kényszermunkatáborban a szadista bánásmódból, a változatos fenyítésekből nemcsak a 
büntetőbarakkosoknak jutott ki, hanem a „táborlakók” bármelyike megismerkedhetett a vizesveremmel, a 
szekrényfogdával és a gúzsbakötéssel. A vizesverem egy földbe ásott, 4 méter mély gödör volt, ahová a 
nappali munkavégzést követően éjszakára „büntetésből” lerugdosták az internáltat. A talajvíz éjszaka 
megtelítette a gödröt, így az internált vízben állva várta a hajnalt, majd előző esti vacsora és reggeli nélkül 
kezdte a napot a bányában. Ahogy nőtt a tábor, a vizesgödör már nem volt elegendő, ezért több rab 
fenyítésére alkalmas 70x70, illetve 70x80 centiméteres ún. szekrényfogdákat használtak, melyekben 
kizárólag összegörnyedve lehetett „elférni”. Az egynapos büntetés a szekrényfogdában ételmegvonással is 
járt, amely még nehezebbé tette a munkát a bányában. Ha az őrség további szadista szórakozási módszereit 



12 

akarta kiélni az internáltakon, akkor alkalmazták a gúzsbakötést: a kiszemelt internált csuklóit a bokájához 
szíjazták, majd a térde alatt és karjai fölött átcsúsztattak egy feszítőbotot. Ebben az állapotban hagyták 2-4 
órán át, és a szíjak megfeszítésének mértékétől függően ez légszomjhoz, keringési zavarhoz, 
eszméletvesztéshez vagy szívbénuláshoz is vezethetett.  

1952 nyarán, mint mindegyik internálótáborba, Recskre is kiszállt egy vizsgálati csoport, akik egyenként 
kihallgatták az internáltakat arról, hogy miért is vannak ott. Voltak olyanok, akiknek ez volt az első kihallgatási 
jegyzőkönyvük és adatfelvételük azóta, hogy hivatalosan internáltaknak minősítették őket. Az internáltak 
körében folyamatosan fenntartották azt a reményt, hogy ha jobban dolgoznak, ha jól viselkednek, akkor 
nemsokára szabadulhatnak. Másfelől pedig az őrség állandóan azt hangoztatta, hogy „itt fognak 
megdögleni”. A Sztálin halálát követő politikai változások eredményeként 1953 őszén bezárták és 
felszámolták a recski kényszermunkatábort. A rabok kritikus egészségi állapotban voltak a sok munka, a 
kevés, rossz minőségű étel és a kegyetlen körülmények következtében. A recski tábor fennállása során 
mindössze két embernek sikerült megszöknie. Az egyikük Dobó József volt, aki azonban feladta magát, 
miután megtudta, hogy családtagjait letartóztatta az ÁVH. Egy nyolc fős csoport 1951. május 20-án 
aprólékosan megtervezett szökést kísérelt meg, de csupán Michnay Gyulát nem fogták el, aki sikeresen 
kijutott az országból. Michnay a müncheni Szabad Európa Rádió adásában emlékezetből felsorolta mintegy 
hatszáz recski rabtársa nevét, így értesülhetett először a magyar és a nemzetközi közvélemény a recski 
kényszermunkatábor létezéséről. A foglyok hozzátartozói hosszú hónapok után először kaptak hírt már-már 
halottnak hitt családtagjaikról.  

4.2. A táborok felszámolása  

A Sztálin halála utáni politikai változások egyik következményeként az új miniszterelnök, Nagy Imre 1953 
nyarán meghirdette a rendszerre addig jellemző súlyos büntetőpolitikai intézkedések (pl. internálás, 
rendőrbíráskodás, kitelepítés) megszüntetését. Ennek részeként 1953. július 26-án a Minisztertanács az 
1034/1953. sz. határozatával elrendelte az internálások és kitelepítések 1953. október 31-i határidővel 
történő megszüntetését, valamint a táborok feloszlatását. 

A rendszerváltást követően a volt recski rabok Magyarországon is megalakították szervezetüket, a Recski 
Szövetséget, amely szervezet azóta is fennáll és működik. A Szövetség avatta fel a volt recski 
kényszermunkatábor területén az emlékművet, illetve a volt internáltak, ismerősök összefogásával, 
megépítették az 5-ös számú barakkot, a volt büntetőbarakkot, hogy megmutassák az utókornak: a tábor 
minden tagadás ellenére létezett. Minden év szeptember 2. vagy 3. hetében megemlékeznek a recski 
internáltakról a felállított emlékműnél. 2010-ben, a tábor megnyitásának 60. évfordulójára elkészült a volt 
államvédelmi őrök törzsépületének felújítása és az épület három helyiségében kiállítást rendeztek be a 
magyarországi internálótáborok 1945–1953 közötti történetéről, hogy Recsk örök mementóként szolgáljon 
az utókor számára. 
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5. Technológiai leírás1 
5.1. Az Emlékpark jelenlegi állapota 

Az Emlékpark a Mátra mélyén elrejtve, Recsk község központjától mintegy 5 km-re található. Autóval burkolt 
úton megközelíthető, az útirányt végig táblák jelzik, a település fölé magasodó Csákánykő kőbányája pedig 
már a parkba vezető útról is jól kivehető.   

Közvetlenül az Emlékpark főbejárata előtt parkolhatnak a látogatói buszok, személygépjárművek a 
természetes terepszinten, ahol nincs út- vagy parkolóburkolat. A bejáratnál az egykori őrtorony fogadja a 
látogatót, beljebb, a tér közepén áll az 1991-ben készült emlékmű (’91-es emlékmű): a két rácsos, fehér 
kőrom közé illesztett gránitgolyó, hátoldalán az áldozatok nevével, valamint a másik, 1956-os emlékmű, 
amely egy Golgotára emlékeztető szimbólum. 

A bejárattól balra eső területen helyezkedtek el a barakkok, amelyek közül az 5. számú büntetőbarakkot a 
rendszerváltás után építették vissza a tábor túlélői. Jelenleg a recski kényszermunkatábor történetét 
bemutató kiállítás található az épületben. 

 
5. ábra: 5. számú barakk a Recski Nemzeti Emlékparkban 

A bejárattól szintén balra, a barakkok mentén helyezkednek el azok a mesterséges tavak, amelyeket a tábor 
első lakói ástak ki. A tavakat kis patak köti össze, a patakon kisméretű fahidak vezetnek keresztül, amelyek 
biztosítják a gyalogos közlekedést a meglévő épületek felé. 

 
1 Forrás: RECSKI NEMZETI EMLÉKPARK FEJLESZTÉSE TERVEZÉSI PROGRAM UTIBER Közúti Beruházó Kft. 2021 
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A bejárattal szemben található a Jegypénztár, amely korábban kútház volt; alatta 17 méter mélyen található 
a vízszint. A pénztár mellett feszület áll, amelyet a terület tulajdonosa állíttatott a rabok emlékére. Az 
emlékpark jelenlegi elrendezését az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 
6. ábra: Helyszínrajz a tábor területéről (Jelmagyarázat az alábbiakban) 

1 Lakóbarakk - elbontott 13 Fürdő barakk - elbontott 

2 Lakóbarakk - elbontott 14 Kápolna (Emlékezés háza, volt aggregátorház) - meglévő 

3 Lakóbarakk - elbontott 15 ÁVH-s épület (jelenleg Emlékház) - meglévő 

4 Lakóbarakk - elbontott 16 Jegypénztár (Kútház) - meglévő 

5 Büntető barakk - meglévő 17 Feszület - meglévő 

6 Lakóbarakk - elbontott 18 Emlékmű - két rácsos, fehér kőrom közé illesztett gránitgolyó (1991) - meglévő 

7 Lakóbarakk - elbontott 19 1956-os emlékmű - meglévő 

8 Lakóbarakk - elbontott 20 Őrtorony - meglévő 

9 Konyha - elbontott 21 Sorompó - meglévő 

10 Fogda - elbontott 22 Parkoló - meglévő 

11 Eü. barakk - elbontott 23 Híd a 10-13 barakkokhoz - meglévő 

12 Műszaki barakk - elbontott 24 Híd a Kápolnához és az ÁVH-s épülethez - meglévő 

A Jegypénztár mögötti területen található az ÁVH-s épület, az egyedüli kőből épült objektum, amely már az 
ÁVH területfoglalása előtt is ott volt, és máig áll.  

Az épület három termében kapott helyet egy bővebb kiállítás a politikai rendőrség történetéről és néhány 
fontos szereplőjéről. Az első teremben az 1945 utáni internálásokról, a zárt táborok világáról és a rabgazdaság 
működtetéséről olvashatunk. A második terem a recski kényszermunkatábor történetével foglalkozik. Ebben 
a teremben látható a volt személyi bejárat kapujának megmaradt darabja, egy 1953 körül készített talicska 
és a tábor területén talált cipőtalpak. A harmadik teremben a táborok 1953-as felszámolásáról olvashat az 
érdeklődő.  
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7. ábra: Volt ÁVH Törzsépület, ma Emlékház a Recski Nemzeti Emlékparkban 

Az ÁVH épülete mögött helyezkedik el a Kápolna (Emlékezés Háza, volt aggregátorház), amelyben ideiglenes 
kiállításokat is rendeznek.  

5.2. Az Emlékpark küldetése 

A recski kényszermunkatábort egy birkalegelőn hozták létre, amely helyszín előtte nem különbözött az ország 
bármely legelőjétől, a kényszermunkatábor felépítésével azonban a terület funkciója, jelentősége és 
emlékezete örökre megváltozott. Hiába bontották el 1957 folyamán a tábor épületeit, hiába igyekeztek 
eltüntetni az egykori kényszermunkatábor létezésének nyomait, mert itt, az eredeti helyszínen a nemzeti 
emlékezet a valóságban és jelképesen is megtestesül.  Funkcióját és célját tekintve túlmutat a múzeumokon, 
amelyek a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeit kezelő intézményként működnek. A 
nemzeti emlékhely célja nem csupán ismeretterjesztő, tudományos vagy épp oktatási jellegű, hanem ennél 
mélyebb, identitást képző és megerősítő erővel bír. Recsk az áldozatokkal szembeni tisztelet és kegyelet 
megadására is lehetőséget biztosít. 

A fejlesztés révén megújuló Emlékpark a tábor történeti területén helyezkedik el. Olyan Fogadóépület 
megalkotására van szükség, amely az Emlékpark védjegyévé, ikonikus jelképévé válhat. Cél, hogy az épület 
ne pusztán a kiállítás helyét biztosítsa, hanem maga is erősítse annak tartalmát. Ennek egyik leghatásosabb 
eszköze a kommunista rendszer brutalitását kifejező építészeti formanyelv lehet, amely amellett, hogy 
visszarepíti a látogatót a kommunista diktatúra idejében, fokozza az Emlékpark sokkoló üzenetét.  

Az Emlékpark a nemzetközi és a magyar közösség számára az utópia valódi természetének mementója: 
felhívja a figyelmet az itt történtekre és közvetíti a történelemből levont tanulságokat, egyetemes 
üzeneteket: az utópiákra alapozott politikai aktusok és a társadalmi mérnökösködés a múltban mindig 
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romlást eredményeztek, megváltást sosem; ezért nem szabad hagyni, hogy bármely utópia újra teret nyerjen.  
Bizonyítja ezt az is, hogy a Recski Emlékpark az áldozatok, túlélők és hozzátartozóik számára kegyeleti hely. 
A kényszermunkatáborok, illetve a kommunista diktatúra személyeket, családokat tett tönkre és hosszú időre 
meghatározta a nemzet sorsát. Hatása 30 évvel a rendszerváltoztatás után, a mindennapok szintjén is 
érződik. Az Emlékhely lehetőséget teremt arra, hogy a saját családunk és nemzetünk történelmi narratívájába 
beillesztve feldolgozzuk a traumát és a veszteségeket. Recsk tanulságaival egyfajta lelkiismereti 
zarándokhellyé is válhat, amely emléket állít minden internáló- és kényszermunkatábornak, 
rabmunkahelynek, illetve a személyes és nemzeti tragédiáknak is. Különösen igaz ez a rendszerváltoztatás 
után született generációk esetében, akiknek nincs saját tapasztalatuk az emberellenes létező szocializmusról. 

A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésének fő célja tehát egy, a kortárs építészet formanyelvét is alkalmazó, 
dramaturgiailag jól tervezett, interaktív és a modern technikára építő kiállítási, edukációs és építészeti 
koncepció megalkotása, amely alkalmassá teszi az Emlékhelyet a kapcsolódó történelmi, politikai, érzelmi és 
értéktartalmú üzenetek közvetítésére a jövő generációi számára is. 

5.3. A tervezett fejlesztés összefoglalása 

A felépítendő/rekonstruálandó épületek száma és az installálásra kerülő kiállítások technikai 
feltételrendszere az előkészítési szakaszban megszülető tartalomfejlesztési és építészeti koncepciók, 
valamint megvalósíthatósági tanulmány függvénye, de az emlékhellyel kapcsolatos előzetes vizsgálatok 
alapján a fejlesztés alábbi elemeivel mindenképpen számolni kell: 

- Új Fogadóépület: 300 főt befogadó kiállítás funkcióra létrehozott középület tervezése úgy, hogy a 
Kiállítási Koncepció elvárásai érvényesüljenek az alaprajzi kialakítások során. Az épület téralakítása 
során szükséges figyelembe venni a funkcióknak megfelelő helyiségprogramot és a szabványokban 
foglalt követelmények mentén történő kialakítást. 

- Barakkok: 7 darab lakóbarakk visszaépítése, valamint a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk 
(büntetőbarakk) korszerűsítése. Kívülről mindegyik hitelesen rekonstruált és minimum négy, 
maximum hat barakk mai technikával, gépészettel és szigeteléssel ellátott. 

- Meglévő épületek: ÁVH-s épület és a Kápolna felújítása. 

- Emlékművek: A meglévő emlékművek (lásd.6. ábra 17-19.), beillesztése a tervezési koncepcióba, 
szükség esetén áthelyezéssel. 

- Környezetrendezés: Elsődleges célja a külső környezet funkcionális elemeinek tervezése a Kiállítási 
Koncepció küldetésével összhangban, amely magában foglalja a parkosítás tervezését, sétányok, 
pihenők kialakítását, utcabútorok és látogatói információs rendszerek fejlesztését, valamint az 
őrtorony és a hidak rekonstrukcióját. 

- Belső infrastruktúra tervezése: Burkolt bekötőút tervezése a Csákánykő út és az új Fogadóépület 
összekötésére, valamint az OTÉK előírásai szerint - az épületek alapterülete alapján - szükséges számú 
parkolóhelyek kialakítása, továbbá a tervezési területen a teljes közlekedési infrastruktúra 
kialakítása. A tervezés során az Emlékhely minden épületéhez biztosítani kell a funkciónak megfelelő 
közmű ellátást. 

A fenti koncepció részeként végrehajtani tervezett fejlesztésekről részletesebb leírást az alábbiakban adunk. 
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5.4. Fogadóépület és látogatóközpont 

A fogadóépület a kiállítási koncepció szerint az 1950-es évekre jellemző formajegyeket hordoz. Az ezt 
bemutató leghatásosabb eszköz a kommunista rendszer brutalitását kifejező építészeti formanyelv. A 
fogadóépület tehát nem pusztán illeszkedik a tábor és a tárlat által nyújtott élményhez, hanem annak fontos 
tartalomhordozója is. A fogadóépület maga a téma idősíkjába és a dramaturgiába illesztett élményelem, ami 
erősíti az azonnali bevonódást. A nagy látszó betonfelületek nemcsak az épület robosztusságát, de a 
kommunista rezsim erejét is hivatottak reprezentálni. A fogadóépület tömegalakítását egyrészt ez, a korra 
jellemző hatalmi reprezentációs igény határozza meg. Az épület robosztus kialakításának másik oka történeti-
szimbolikus: a magát hazug, de lehető legjobb formájában mutató rezsim fizikailag és lényegileg egyaránt ki 
akarja takarni, el akarja hazudni az embertelen megtorlások tényét és ezek kitüntetett helyét, Recsk 
létezését. A fogadóépület ilyenformán ennek az ambivalens viszonynak a megtestesítése is. A lépcsősor két 
szélén és a homlokzaton elhelyezhetők szocialista-realista szobrok – akár meglévő, egykor másutt állt erős, 
impresszív alkotások ideszállítása is elképzelhető.  

A rendszer, a hatalom fizikai fölényét és elnyomóképességét fejezi ki az épületbelső is. A fogadócsarnok 
viszonylag jelentős méretét, alaprajzi és magassági kiterjedését a befogadóképesség maximalizálása mellett 
a térélménnyel kiváltani szándékozott hatás határozza meg. A Fogadóépület magassága ezen cél elérése 
érdekében a tervek szerint a szabályozásban megengedett 7 méteres épületmagasság fölötti. A maximális 
épületmagasság 17 méter lehet, de az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22 métert. 

A cél az, hogy a belépők még nagy létszámban is elveszve, alávetve, alattvalói szerepben érezzék magukat. A 
térkezelés a kiállítás során, annak tárgyával szinkronban, mindvégig tudatos: a kifejezetten tág fogadótérből 
fokról-fokra kisebb termekben haladunk tovább. Majd a földalatti pincerendszerben – szándékoltan 
megidézve az Andrássy út 60. kazamatáit – kifejezetten szűk, nyomasztó terekbe vezet. A látogatói útvonal 
egy dramaturgiailag kitüntetett pontján, a zsilipnél pedig szélsőségesen leszűkül. Ennek dramaturgiai szerepe 
az, hogy fokozatosan erősíti az elnyomás és a kiszolgáltatottság érzetét, mígnem a szabad levegő utáni vágy, 
a szabadságvágy felerősödik. 

Ennek megfelelően a kiállítás kezdeti szakaszai – propagandaáradat – még relatív tágasabb, nagyobb 
alapterületű, nagyobb belmagasságú terekben történik. Kezdetben még a téma sem kifejezetten komor. A 
későbbi szakaszokon, ahogy a propaganda ereje és mértéke már kezd nyomasztóvá válni, úgy komorodik a 
hangnem, szűkül be a mozgásterünk, és érezzük közelinek a hatalom fenyegetését. A pinceszinten a 
belmagasság és a terek már az említett módon, az erőszakszervezetek direkt megnyilvánulásaként a korabeli 
vizsgáló- és kihallgatási helyszíneket idézi. Legvégül pedig már cellaszerű helyiségeket látunk. A zsilip a -1 
szinten, egy körbebetonozott aknaszerű helyiség, ahonnan lépcső vezet fel a táborba. 

Az épület hátsó, tábor felé néző homlokzata formai tekintetben, hatásában és üzenetében is ellentéte az első 
homlokzatnak. Itt a rendszer ígéretéhez képest hazug, romlott voltát látjuk lelepleződni. Ennek kifejeződése 
a kopott, (statikailag nem, de felületképzésében) repedezett falazat, a festetlen, rozsdálló, málló felületek. 

A fogadóépület emeleti szintjén a rádióstúdió autentikus, az onnan továbbvezető folyosó és a feldolgozás 
tere, az auditórium viszont már mai, modern. Ugyancsak ilyen a nem itt, hanem a látogatóközpont legutolsó 
állomásaként bejárható emléktárgy- és könyvesbolt is. A Fogadalom falának helye letisztult, szakrális jellegű, 
kifejezetten az installáció művészi hatását erősítő tér. A fogadóépületből elvezető kerengő pedig leginkább a 
természettel fenntartott közvetlen viszonyával hat: békét sugároz, nyugalmat kelt.  
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A fogadóépület Emlékparkon belüli tervezett helyét az alábbi ábra mutatja. 

 
8. ábra: A Recski Nemzeti Emlékpark javasolt látogatói útvonala 

A fogadóépület javasolt nettó alapterülete szintenként: 

• Alagsor:  482 m2 
• Földszint:  1158 m2 
• Emelet:  260 m2 

5.4.1. Barakkok visszaépítése 

Az egykori tábor autentikus, történelmileg nagyrészt hű rekonstrukciója. 7 darab rekonstruált barakk 
létesítése, valamint a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk (egykori rabok által vissza épített) büntető barakk 
korszerűsítése a feladat. Kívülről mindegyik barakk teljes mértékben hitelesen rekonstruált. Belülről a 8-as 
számú barakk kivételével mindegyik mai technikával, gépészettel és szigeteléssel ellátott. 

Esetlegesen alkalmazható technika a box-in-box megoldás, azaz az autentikus fa barakkborításon belül egy 
üvegből kialakított, megfelelően szigetelt-temperált belső térszerkezet. Ennek a megoldásnak az előnye a 
belülről is látszó külső falazat, illetve a gépészeti megoldások, vezetékek aljzatba helyezése (ez a megoldás 
az elektronikai-digitális hálózatok és berendezések minél hatékonyabb fenntartása és karbantartása 
érdekében részben álpadló alkalmazását feltételezi). 
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9. ábra: A barakkok tervezett elrendezése (megegyezik a korabeli állapottal) 

5.5. Parkoló 

A parkolót a jelenlegi helyén tervezik felújítani, illetve bővíteni. A bővítést a területtől északi irányban 
javasoljuk végrehajtani, ezzel megkímélve a bekötőúttól délre elhelyezkedő természetes területeket.  

A bővítésre lehetőséget ad továbbá a terület elérését biztosító aszfaltozott bekötőút felújítása során annak 
két oldalán elhelyezésre kerülő busz parkoló helyek kialakítása is. A várható megnövekedett látogatószám és 
az iskolás csoportok szervezettebb ideáramoltatása okán buszok egyidejű behajtására és elhelyezésére kell 
alkalmassá tenni a területet. Az üzemeltetési számítások alapján a parkoló javasolt férőhely-kapacitása 8 busz 
és 42 személyautó, melyből 2 elektromos autó parkoló, 1 pedig mozgássérült parkoló. A területen belül, a 
főépület előtt kialakításra kerül továbbá 5 db dolgozói parkoló. Telepítésre kerül továbbá a területen kívül 30 
db, a területen belül 10 db kerékpártároló. Ez utóbbi fedett kialakítású lesz a dolgozók számára.  

5.6. Útfejlesztés, közműfektetés 

Ahogy az korábban ismertetésre került, a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztéséhez kapcsolódóan felújításra 
kerül a Recsk és az Emlékpark bekötő útja közötti útszakasz útszerkezete is. A tervezett útfelújítás 
mintakeresztszelvénye az alábbi ábrán látható. 

A tervezett fejlesztés az érintett 0108 és 0124 hrsz-út ingatlanokon túl területigénybevételt nem tesz 
szükségessé. A tervezett beavatkozás a szükséges mértékű szélesítésben és a kopóréteg cseréjében merül ki. 
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10. ábra: A 0108 és 0246 hrsz-en elhelyezkedő út tervezett útfejlesztése 

A tervezett ivóvíz vezeték, illetve a hírközlési és villamos kábelek fektetése a fent bemutatott 
mintakeresztszelvény szerint határvonalak közötti térrészen várhatóan szintén végrehajthatóvá válik. 
Kiemelendő itt, hogy a megfelelő védőtávolságok biztosítása érdekében nem zárható ki, hogy az útszakasz 
mindkét oldalán szükségessé válik közműfektetés, így a legrosszabb esetet feltételezve, és figyelembevéve a 
közműfektetés helyigényét is, a kivitelezés időszakában a telekhatároktól maximálisan 1,5 méter távolságig 
terjedő érintett területet feltételezünk.  

 
11. ábra: A bekötőút tervezett fejlesztése 

A közlekedő úttól az Emlékpark bejáratához, illetve parkolókhoz vezető bekötőút, mely jelenleg zúzottköves 
burkolattal rendelkezik, szintén fejlesztésre kerül. A fejlesztés részeként egy körforgalom, aszfaltozott út, 
illetve térkövezett buszparkoló és járda kialakítása javasolt, melynek lehetséges kialakítását fenti ábra 
szemlélteti.  A pontos kialakítás a nyertes pályázó által készített és elfogadott koncepcióterv alapján kerül 
meghatározásra. 

5.7. A technológia környezeti hatásai 

Ahogy az a fentiekben ismertetésre került, a tervezési területen egy új épület építése, valamint több 
korábban lebontott épület rekonstrukciója tervezett. Az előzetes tervek szerint a terület földgáz 
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csatlakozással történő ellátása nem tervezett, így a hűtési és fűtési igények, valamint a használati melegvíz 
igények ellátása egyaránt levegő-levegő, vagy levegő víz hőszivattyús rendszerrel válhat biztosítottá (A HMV 
esetében emellett napkollektoros rendszer telepítése is felmerülhet).  

A tábor épületei esetében az autenktikus külső kinézet (fa barakkborítás), mint kívánalom 
figyelembevételével a szükséges gépészeti berendezések várhatóan a padlástérben, megfelelő akusztikai 
csillapítás alkalmazása mellett kerülhetnek telepítésre.  

A létesítményben vizesblokk a fogadóépületben kerül kialakításra, ahol a keletkező szennyvizek gyűjtésére 
és elvezetésére tartályos, illetve helyben telepített biológiai tisztítóberendezés, mint alternatíva merült fel. 
Mivel ez utóbbi kapcsán részletes helyszíni vizsgálatok végrehajtása, illetve tisztító létesítmény tervezése és 
vízjogi létesítési engedélyeztetése szükséges, ezért a tervezés ezen szintjén a bizonyosan megvalósítható 
tartályos szennyvízgyűjtés lehetőségével számolunk.  

A hulladékok megfelelő szelektív gyűjtése a fejlesztés részeként biztosítottá válik a területen.  

Az elmúlt évek jegyeladásai alapján a Recski Nemzeti Emlékpark éves látogatottsága 25 000 főre becsülhető. 
A fejlesztést követően, várható az iskolás csoportok számának emelkedése, illetve a látogatószám 
emelkedése is, mely arányosan növelni fogja a generálódó személy és tehergépjármű forgalmat. 

A fejlesztés előkészítésének részeként, jelen előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével párhuzamosan 
természetvédelmi és NATURA 2000 felmérés került végrehajtásra a területen. A felmérés eredményei és 
javaslatai a tervezés további lépései során figyelembevételre kerülnek, így természetvédelmi értékekre, 
jelölő fajokra gyakorolt negatív hatások minimalizálásra kerülnek.  

5.8. Az adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

Az itt bemutatott adatok az előkészítés jelen fázisát tükrözik, melyek az építési engedélyeztetés, valamint a 
kivitelezési munkálatok megkezdéséig még kis mértékben módosulhatnak. A dokumentációban ismertetésre 
kerülő adatok minden esetben a legrosszabb eset feltételezése mellett kerültek bemutatásra. 

Ennek megfelelően a későbbi építési engedélyeztetés során bemutatásra kerülő állapot környezeti hatásai a 
jelen dokumentációban bemutatottnál csak kisebbek lehetnek. 

5.9. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége 

5.9.1. Építés időszakában 

Az építés időszakában várható forgalomnövekményeket a jelenleg ismert adatok, információk 
figyelembevételével határoztuk meg.  

Ahogy azt a 10. ábra mutatja, a Recskről az Emlékparkba vezető út kapcsán földtöltés, illetve új útszerkezet 
kialakítása tervezett, mely jelentősebb alapanyag felhasználással jár. Ezzel szemben az emlékpark fejlesztése 
kapcsán relatíve kisebb anyagmennyiségek beszállítása szükséges. Az út fejlesztése várhatóan követi, vagy 
megelőzi az Emlékpark fejlesztését. 

A nagyobb volumenben megjelenő anyagok teljes várható anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés 
vonatkozásában a tervezési programban foglalt adatszolgáltatás szerint az alábbiakban adjuk meg. 



22 

6. táblázat: A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek [m3] 

Szállított anyag Várható mennyiség 
Térkő 180 m3 
Beton 1 100 m3 
Aszfalt 756 m3 

Zúzottkő 6 500 m3 

A fejlesztés részeként tehát tehergépjármű forgalmat generál a talaj beszállítás, zúzott kő beszállítás, 
betonozás, burkolatok, illetve az alaprétegek kialakítása.  

A várható forgalomnövekmény a térkő beszállítása kapcsán: 

• 180 m3/ 8 m3 / 5 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát a 
várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán: 

• 1 100 m3/ 8 m3 / 30 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát 
a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán: 

• 756 m3/ 8 m3 / 15 nap / 12 óra = 1,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát a 
várható terhelés 1,5 tgk/óra, és 18 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a zúzottkő beszállítása kapcsán: 
• 6 500 m3/ 12 m3 / 30 nap / 12 óra = 1,75 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 3,5 tgk/óra, és 42 tgk/nap. 

A fenti anyagszállítások közül a zúzottkő beszállítása a többi alapanyag beszállítását megelőzően kell, hogy 
megtörténjen az elterítés, tömörítés érdekében, illetve a térkő és az aszfalt beszállítása a beton beszállítást 
követően történik meg, így a fenti értékek csak részben, vagy nem adódnak össze.  

A későbbi számítások során a maximális tehergépjármű/nap értékkel számolunk, mely a zúzottkő beszállítás 
során alakul ki: 

• 42 tgk/nap 

A járművek a területet várhatóan a 24-es főúton keresztül fogják megközelíteni. A Recsk és az Emlékpark 
közötti útszakaszra hivatalos forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. A közlekedő út forgalmát az 
Emlékpark és a Colas Északkő Kft. által művelt bánya által generált forgalom adja.  

5.9.2. Üzemelés időszakában 

A napi generálódó forgalmat a tervezett parkolókapacitás, illetve a létesítmény tervezett befogadóképessége 
limitálja. Tekintettel arra, hogy a fogadóépület központi tere, az aula, az előzetes tervek szerint 200 ember 
befogadására lesz képes, így az alábbi táblázatban bemutatottnál nagyobb forgalom kialakulása nem 
valószínű. A limitált parkolókapacitásra tekintettel javasolható egy internetes „időpontfoglaló” rendszer 
kialakítása, mellyel a várakozás és a parkolási problémák kialakulása elkerülhető.  
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7. táblázat A létesítmény által generált többlet forgalom bontása 

 Napszak Órai csúcs Összesen 

Személygépjármű 
06:00-14:00 42 126 
14:00-22:00 42 84 
22:00-06:00 0 0 

Szóló busz 
06:00-14:00 4 8 
14:00-22:00 4 8 
22:00-06:00 0 0 

A személygépjármű és a buszforgalom egyaránt a 24-es úton, illetve az emlékparkba vezető magánúton 
keresztül fogja a területet megközelíteni. 25 km-en túli távolságban feltételezhető továbbá a 3-as út, illetve 
az M3-as autópálya érintettsége is.  

5.9.3. A telepítéshez, megvalósításhoz, felhagyáshoz szükséges kapcsolódó 
műveletek 

A tervezett fejlesztés, az eddig ismertetett tevékenységeken túl nem teszi szükségessé egyéb műveletek 
végrehajtását sem a kivitelezés, sem az üzemelés, sem a felszámolás fázisában. 

5.9.4. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 
létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy 
mederkotrás 

A projekt kapcsán bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése nem szükséges. A szükséges alapanyagok 
beszerezhetők a jelenleg is üzemelő építőipari létesítményekből, illetve a közeli anyagbányákból. A területen 
hulladék nem található, anyagkiszállítás a területről nem várható (a kisebb mennyiségben megjelenő építési 
hulladék kivételével). 

5.9.5. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások a 5.9.1 fejezetben kerültek megadásra.  

Az előzetes tervek szerint a létesítés szoros ütemterv alapján kerül végrehajtásra, így jelentősebb tárolás, 
raktározás a kivitelezés során nem lesz szükséges. A létesítés kapcsán vízrendezés végrehajtása nem 
szükséges. 

5.9.6. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

A létesítményben ipari jellegű szennyvíz keletkezése nem várható. A keletkező kommunális szennyvíz a 
jelenlegi tervek szerint tartályban kerül gyűjtésre, és tengelyen kerül elszállításra.  

A területen a csapadékvizek gyűjtése a bekötő útról, valamint a parkoló területről, illetve az újonnan 
létesíteni tervezett épületek tetőszerkezetéről szükséges. A tetőszerkezetekről összegyülekező vizek 
tisztaterületi csapadékvíznek tekinthetők, melynek elvezetése telehatáron belül kialakított csapadékvíz 
szikkasztóban biztosítható. A parkoló területekről származó csapadékvizek CE jelöléssel ellátott olajfogó 
berendezés segítségével tisztítják melyet követően párologtató tavakba kerülhet, vagy bevezetésre kerülhet 
a területen keresztül haladó, a Csevice-patak mellékágát képező időszakos vízfolyásba. 



24 

A létesítményben keletkező hulladékok jelentős része csomagolási hulladék. Emellett kommunális hulladék 
keletkezésével kell számolni az emlékparkban. A keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhely 
kerül kialakításra a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint. A hulladékok szelektív 
gyűjtése tervezett.  

A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel végezteti az 
üzemeltető. A hulladék elszállításig történő tárolása a munkahelyi hulladékgyűjtő területen fog történni. A 
hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a hulladékgazdálkodási fejezetben található.  

5.9.7. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó -rendszerrel vagy 
vízkivétellel történik 

A létesítményben nem tervezett erőmű és saját használatú kút létesítése. A fűtési igények kielégítése 
lokálisan, levegő-levegő hőszivattyúk telepítésével lesz biztosítva. A létesítmény üzemeltetéséhez ivóvíz és 
villamos energia szükséges, melyeket külső szolgáltatók biztosítanak. 
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6. A tervezési terület és környezetének alapállapota 
6.1. Települési környezet bemutatása 

A fejlesztéssel érintett terület Recsk külterületén, a településtől délre helyezkedik el, minden irányból 
erdőterületek által határolva. A fejlesztési terület közvetlen környezetében a terület elérését biztosító, 
közforgalomnak átadott magánút, a Colas Északkő Kft. által üzemeltetett kőbánya, illetve erdőterületek 
találhatók. A fejlesztés részét képezi a magánút burkolati felújítása, illetve ezzel párhuzamosan 
közműfektetés végrehajtása is. A vonalas létesítmény Recsk településig halad, északi irányban tehát a 
település, illetve annak falusias lakóterületei határolják. Keleti, illetve Nyugati irányban mezőgazdasági, 
illetve erdőterületek helyezkednek el. 

A fejlesztéssel érintett térrész szűkebb és tágabb környezete az alábbiak szerint írható le: 

• É-i irányban erdőterületek, mezőgazdasági területek, távolabb Recsk település belterületi részei 
helyezkednek el.  területe, ipari funkciójú, csarnok jellegű épületekkel, 

• K-i irányban a Recski Nemzeti Emlékparkot a magánút határolja, mellyen túl erdőterületek 
helyezkednek el.  

• D-i irányban erdő területek, majd a Colas Északkő Kft. kőbányája helyezkedik el, illetve további erdő 
területek.  

• Ny-i irányban a Recski Nemzeti Emlékparktól erdőterületek helyezkednek el  

A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

• Recsk, 0113/9 hrsz-ú ingatlanon található lakóház, mely északra ~650 méterre található a fejlesztési 
területtől.  

• Recsk Várbükki utca lakóházai, melyek északra ~2 600 m-re, helyezkednek el a telekhatártól 

6.2. Domborzati viszonyok 

A kistáj 217 és 368 m közötti tszf-I magasságú medencedombság a pannonban pleisztocénban kiemelkedett 
Mátra és az É-i, mozaikszerűen elhelyezkedő hegyroncsok között. K-nek lejtő felszíne valójában két 
kismedencére, a Parádi- és a Recski-medencére bontható. Az átlagos relatív relief 95 m/km2. Az átlagos 
vízfolyássűrűsége 4,2 km/km2. A felszínt vékonyabb vastagabb periglaciális vályogtakaró fedi, ami a 
pleisztocénban lejtős tömegmozgásokkal átdolgozódott. 

6.3. Éghajlat, Meteorológia2 

A vidék éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam kb. 1860 óra; ebből a nyári 
napfényes órák száma 750, a télieké 180-200 körül van. 8,5-9,3 °C az évi középhőmérséklet, a vegetációs 
időszaki átlag pedig 15,0-16,0 °C között van. Ápr. 20-22-től a napi középhőmérsékletek már meghaladják a 
10 °C-ot, és ez az időszak kb. 175 nap múlva, okt. 14-én ér véget. Ápr. 20-25. után már nem várhatók fagyok, 
és mintegy 166-172 nap múlva, okt. 10-15. között számíthatunk először arra, hogy a hőmérséklet ismét 
fagypont alá süllyed. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 31,0-32,0 °C, ill. -17,0 
°C. Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 600-650 mm, a vegetációs időszakban pedig 360-390 mm. A 

 
2 Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 2010 
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hótakarós napok átlagos száma 45, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm között alakul. Az ariditási 
index 1,05-1,15. Legtöbbször ÉNy-i és DK-i szél fúj; az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.  

6.4. Levegőtisztaság-védelem 

A tervezési terület, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 
rendelet 2. sz. melléklete alapján a 10. Az ország többi területe kategóriába tartozik. 

8. táblázat A 10. Az ország többi területe zónába tartozó területek jellemző háttér szennyezettsége: 

Szennyező 
anyag SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talajközeli 

ózon 
Zónacsoport F F F E F O-I 

• Kéndioxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 

• Nitrogén-dioxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 

• Szén-monoxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg  

• Benzol esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 

• PM10 esetében a levegőterheltségi szint a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.  

• Talaj közeli ózon esetében a levegőterheltségi szint meghaladja célértéket. 

A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi, az Országos Levegőtisztaság-védelmi 
Mérőhálózatba tartozó automata mérőberendezés Eger településen található. A mérőállomás városi háttér 
jellegű környezetben helyezkedik el. Minimális távolsága 21 km-re tehető a tervezési területtől. A vizsgálat 
során figyelembe vehető alapállapoti adatokat a mérőkonténer 2019. évi mérési eredményei alapján 
határozzuk meg az alábbi táblázatban. 

9. táblázat Háttérszennyezettség az egri automata mérőberendezés alapján 

 SO2 NO2 NOx CO PM10 
Háttérszennyezettség (µg/m3) 6,2 18,5 26 440 25 

10. táblázat Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 

Szennyezőanyag Légszennyezettségi 
határérték - 60 perces 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték - 24 órás 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték – éves 

(µg/m3) 
Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 
Szilárd nem toxikus por - 50 40 
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6.5. Felszín alatti víz és földtani közeg 

6.5.1. A terület földtani jellemzői3 

A kistáj kőzettani vázát szubvulkáni kőzettelérek és a Recsk-Parád közt a felszínen is található felső-eocén 
andezit és dácit (dácittufa) képviseli. Az andezittel fedett felszínek élénk morfológiájukat a posztvulkáni 
kovásodásnak köszönhetik. A Ny-i és a K-i részt főként középső-oligocén agyag, agyagmárga, alárendelten 
alsó-miocén homokkő és slír fedi. E felszínek kiemelkedései részben vulkáni eredetűek, részben 
posztvulkániak, pl. hidrotermás csatornák. A parádfürdői és a recski felső-eocén-alsó-oligocén 
metaszomatikus ércesedés andezithez, ill. triász mészkőhöz (recski mélyszinti ércesedés) kötődik. A réz-, 
ólom- és cinkérc termelése a Lahóca-hegyen leállt, a mélyszinti ércesedés kitermelése pedig még nem indult 
meg. A kistáj ásványvízforrásokban gazdag. A kistáj nevezetes földtani képződménye a Darnó-hegy: itt 
bukkannak a felszínre a Mátra legidősebb kőzetei, az újplaeozoikum üledékei, valamint a triász időszaki 
bitumenes mészkő, agyagpala, kovapala és diabáz párnaláva.  

6.5.2. Talajtani jellemzők 

A tervezési terület vonatkozásában 2021. január 21.-én hajtott végre 3 darab fúrásból és 3 darab nehéz súlyos 
verőszondázásból álló felmérést a Fugro Consult Kft. A felmérés eredményeit az FCH-20027 szakági 
Projektszámú és Geotechnikai/talajmechanikai felmérés és szakvélemény Recski Nemzeti Emlékpark című 
szakértői dokumentumban foglalták össze. A felmérés eredményei alapján az alábbiak foglalhatók össze: 

• a 6, illetve 8 méteres feltárásokban (1-1 fúrás, illetve verőszondázás 1,8-2,1 méteren elakadt) a 
területen különböző keménységű kövéragyag rétegek jellemzők 

• A fúrások során talajvíz nem jelentkezett 

A feltárások alapján készült rétegszelvényt az alábbi ábra mutatja. 

 
12. ábra: A tervezési területen végrehajtott fúrások alapján elkészített rétegszelvény 

6.5.3. A talaj szennyezettségi alapállapota 

A talaj szennyezettségi állapota vonatkozásában mérési eredmények nem állnak rendelkezésre.  

 
3 Forrás: Geotechnikai/talajmechanikai felmérés és szakvélemény Recski Nemzeti Emlékpark Szakági projektszám: FCH-20027 Fugro 
Consult Kft 
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6.5.4. Felszín alatti víz 

A tervezési terület és annak közvetlen környezete talajvízmentes területnek tekinthető (lásd az alábbi 
térképet), melyet a területen készített talajmechanikai feltárások is alátámasztanak. 

 
13. ábra: A tervezési terület és környezete talajvízszint mélysége (Forrás: map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/) 

6.5.5. A talaj és talajvíz szennyezettségi alapállapota 

A talaj és talajvíz szennyezettségi állapota vonatkozásában mérési eredmények nem állnak rendelkezésre 
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6.5.6. Vízbázis védelmi védőterületek 

A tervezési terület vonatkozásában vízbázis védelmi védőterület érintettsége nem áll fenn. A legközelebbi 
vízbázis a Köszörűvölgyi víztározóhoz tartozó vízbázis, mely minimálisan 6,3 km távolságra található nyugati 
irányban. 

 
14. ábra: A tervezési terület környezetében elhelyezkedő vízbázis védelmi területek 
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6.5.7. A felszín alatti víz érzékenysége 

A tervezéssel érintett terület, illetve környezete érzékeny kategóriába tartozik a 219/2004 (VII.21) 
Kormányrendelet előírásai szerint. 

A terület besorolása: 2a, 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek. 

 
15. ábra: A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása 
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6.6. Felszíni vizek 

Az Emlékpark területét érinti a Csevice-patak mellékága, mely időszakos vízfolyásként táplálja a 
Kényszermunkatábor üzemelése idején a fogjok által kiásott tavakat. 

A tervezési területhez legközelebbi felszíni víztestek (a területet érintő mellékágon túl): 

• Recsk, Kincstári víztározó:  ~1700 méter 
• Csevice-patak: ~910 méter 
• Györke-patak: ~530 méter 

A tervezett fejlesztés során útburkolati felújítással érintett közforgalomnak átadott magánút a Csevice-
patakot keresztezi. A fejlesztés során a híd szerkezete és így a Csevice-patak, mint vízfolyás nem lesz érintett. 
A felszíni víztestek alapállapotára vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre. 

 
16. ábra: Felszíni vizek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 

6.7. Természet és tájvédelem 

Az érintett területen illetékes természetvédelmi kezelő a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A területen 
illetékes természetvédelmi hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal, Környezet és Természetvédelmi 
Főosztály.  

A Recsk Nemzeti Emlékpark jelenlegi területén és annak közvetlen környezetében található, ahhoz csatolni 
szándékozott erdőterületeken a tervezett beruházási elemek várható hatótényezőivel érintett jelentős 
mértékben érintett különös természetvédelmi jelentőségű védett vagy fokozottan védett természeti érték 
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területhez kötődő, stabil állománya nem vált ismerté. E tekintetben az épületekhez kötődő denevérek külön 
kategóriát képeznek, amelyek problémáját, ha az a beavatkozások idején még fennáll a természetvédelmi 
kezelő közreműködésével kell megoldani. Nem lényegtelen viszont, hogy a 2021-ben lefolytatott részletes 
vizsgálatok során a terület erdő jellegű élőhelyein és a felső víztározó tavacskán több számottevő jelentőségű 
természeti érték, főleg ízeltlábú, kétéltű, hüllő és denevér került elő (13. táblázat). Ezeknek a fajoknak a 
hatékony megóvását körültekintő tervezéssel és kivitelezéssel, valamint a természetvédelmi kezelő 
szakfelügyeletének, szükség esetén pedig természetvédelmi szakirányítónak az igénybevételével kell elérni. 

Az emlékpark tágabb környezetében található országos jelentőségű védett természeti terület a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt Mátrai Tájvédelmi Körzet. (17. ábra) legközelebbi határa a tervezési 
területtől kb. 500 m távol van. Tekintettel a geomorfológiai viszonyokra és a relatíve nagy távolságra a 
tervezett beruházási elemek várható táj- és természetvédelmi hatásai várhatóan tolerálhatóak lesznek. 

 
17. ábra: A Recsk Nemzeti Emlékpark (nyíl) tágabb környezetében található országos jelentőség védett természeti terület, a Mátrai 
Tájvédelmi Körzet elhelyezkedése. 

Recsk közigazgatási területén kihirdetett helyi jelentőségű védett természeti terület a Recski Arborétum 
amelynek természetvédelmi törzskönyvi adatai a következők: törzskönyvi szám: 9/7/TT/75, védelmi 
kategória: természetvédelmi terület, kiterjedés: 67,79 hektár, kihirdetés: 1975. E védett természeti területre, 
az attól jelentős távolságra, kb. 4 km-re, és kb. 150 m-rel magasabban fekvő tervezési területen a kivitelezési 
munkák és a használat nem lesz hatással. 

Az Emlékpark környezetében nem található a törvény erejénél fogva védett természeti terület és a tervezett 
beruházási elemek kivitelezése és későbbi használata ilyen területeket előreláthatóan nem fognak érinteni. 
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Recsk térsége a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében nem része magas természeti értékű 
területek (MTÉT) hálózatának 

A 275/2004 (X. 8.) Kormány rendelet és a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet rendelkezései alapján kijelölt 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű, vagyis Natura 2000 területek közül a Mátra 
nagy részét lefedi és Recsk közigazgatási területére is kiterjed a Mátra (HUBN10006) különleges 
madárvédelmi terület (18. ábra). A Natura 2000 területre vonatkozóan 2016-tól érvényes fenntartási terv 
létezik. Az Emlékpark területén és a 0124 hrsz-ú mentén tervezett beruházási elemek nem 
összeegyeztethetetlenek a fenntartási tervben megfogalmazott elvekkel és feltételekkel. A különleges 
madárvédelmi terület magába foglalja Recsk településtől délre eső hegyvidéki, zömmel erdős területeket.  

 
18. ábra:  A Recsk Nemzeti Emlékpark környzetetében kijelölt Natura 2000 területek elhelyezkedése (forrás: 
http://natura2000.eea.europa.eu/. 

Tekintettel a fentiekben részletezett környezeti-ökológiai feltételekre, a kijelölés alapjául szolgáló 
madárfajokra és azok élőhelyi viszonyaira a tervezett beruházási elemek kivitelezésével, valamint azok 
későbbi üzemelésével kapcsolatos hatások előre láthatólag nem lesznek értékelhető negatív hatással a 
madárvédelmi terület kijelölésének alapjául vett madárfajokra, ahogy más nagyobb természetvédelmi 
jelentőségű madárfajra sem. A jelölő madárfajok közül a tervezési területnek számító 0124 hrsz-ú úttal 
érintett belterületi részeken és más urbánus élőhelyeken, tanya és telephelyek környékén legfeljebb a 
balkáni fakopáncs (Dendrocopus syriacus) lehet stabilan jelen, mint költőfaj. Az út menti cserjésekben és az 
Emlékpark hasonló élőhelyein rendszeres költőfaj a tövisszúró gébics (Lanius collurio), amely a térségben 
általánosan elterjedt és gyakori. E két faj természetvédelmi helyzetére a tervezett beavatkozások hatásai 
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előre láthatóan semlegesek lesznek. A különleges madárvédelmi területre vonatkozó részletes elemzéseket 
a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tartalmazza. 

A térségben kijelölt európai közösségi természetvédelmi rendeltetésű terület a Recski Hegyes-hegy 
(HUBN20044) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (18. ábra). A Natura 2000 területre 
vonatkozóan 2016-tól érvényes fenntartási terv létezik. Az Emlékpark területén és a 0124 hrsz-ú mentén 
tervezett beruházási elemek nem összeegyeztethetetlenek a fenntartási tervben megfogalmazott elvekkel 
és feltételekkel. Tekintettel arra a tényre, hogy az Emlékpark környezetében és a 0124 hrsz-ú út mentén 
tervezett beruházási elemekkel érintett területek az erdős, hegyvidéki tájban, relatíve elkülönülő 
helyszíneken és természetvédelmi tekintetben meglehetősen távol, kb. 1 km-re találhatók e Natura 2000 
terület jelentős élőhelyeitől, azok hatása a várhatóan semleges lesz. A környezetvédelmi normákat betartva 
a szennyvízkezelés és a csapadékvízkezelés előreláthatóan nem okoz káros emissziót a térség kis vízfolyásai 
irányában. A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelyekre, valamint a terület 
kijelölésének alapvető céljaira tekintettel, a tervezett beruházás hatótényezői, sem a kivitelezési, sem az 
üzemelési fázisban jelenős többletterheléssel nem fognak járni a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területre. 

 
19. ábra: A Recsk közigazgatási területén, illetve a Nemzeti Emlékpark és a 0124 harz-ú út környezetében kijelölt Országos ökológiai 
hálózathoz tartozó elemek (világos zölddel határolt mezők) – MT-magterület, OF-ökológiai folyosó, PT-pufferterület 

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről, IV. fejezet, 
Országos övezeti terv alapján Recsk térsége teljes egészében tájképvédelmi terület övezetének számít. 

A fenti jogszabály szerint a település közigazgatási területén kijelölt Országos ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete lefedi az Emlékparkkal érintett földrészelteket. A környező erős hegyvidéki 
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területek többnyire a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és az országos védett területekkel fedésben a 
hálózat magterületének számítanak. Az Emlékpark teljes területe és közvetlen környezete a hálózat 
pufferterületéhez tartozik, magterületekkel körbe véve, amelyekre a becsült általános élővilágvédelmi 
hatásterület külső zónája is kiterjed. A 0124 hrsz-ú út menti területek szintén a hálózat pufferterületéhez 
tartoznak, csak a legfelső szakaszon van a tágabb környezetükben magterületnek jelölt rész (19. ábra). A 
hálózat bemutatása szerepel ugyan a térségi területrendezési tervekben, de az elhelyezkedésük és 
kiterjedésük inkább tájékoztatás szintű. A beruházási elemek várható természetvédelmi hatásai körültekintő 
tervezéssel, kivitelezéssel, valamint az üzemelés során, főleg a szennyvíz-, illetve a csapadékvíz-kezelésre 
vonatkozó környezetvédelmi szabályok következetes betartásával, rendes működés esetén a hálózat 
funkcionalitásában nem fog bekövetkezni káros változás. 

A tervezési terület NATURA 2000 érintettségére tekintettel a fejlesztési terület, valamint a közforgalomnak 
átadott magánút környezetében többszöri bejárásra alapozott természetvédelmi felmérés került 
végrehajtásra. A felmérés eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

6.7.1. A vizsgált terület és a vizsgálatok adatai 

A vizsgálati dokumentáció előkészítéséhez szükséges megfigyelések és adatgyűjtések a Recsk Nemzeti 
Emlékpark területéhez tartozó tervezési területen, valamint annak környezetében, a tervezett beruházás 
hatásaival érintett földrészleteken folytak. Az Emlékpark jelenlegi területét lefedő Recsk 0111/7 és 0116, 
mint annak belső területei, továbbá az emlékműnek, bejáratnak és parkolónak helyet adó 0111/8 és 0115/4 
hrsz-ú ingatlanok, mellett, a felmérések kiterjedtek a tervek szerint ide csatlakozó 0115/3 és 0115/4 
területekre is. A bekötőúttal és parkolóval érintett 0111/6 erdőterület délkeleti részét és annak az 
Emlékparkkal határos részeit szintén vizsgálatuk. A 0108 hrsz-ú saját használatú útnak (Csákánykő) a 
bekötőúttal érintett szakaszának, valamint 0124 hrsz-ú saját használatú út Recsk településtől a Colas-Északkő 
Bányászati Kft kőbánya felé vezető. kb. 3 km hosszú szakaszának, a kb. 10-15 m széles út menti sávja is 
beletartoztak a vizsgált területbe. (11. táblázat, 20. ábra) 

11. táblázat: A tervezett beruházással érintett földterületek adatai 

FÖLDRÉSZLET ÖVEZETI BESOROLÁS TERÜLETHASZNÁLAT MEGJEGZÉS 

0111/6 Erdőterület – 
gazdasági és védelmi bányatelekhez tartozó erdőterület 

a földrészlet dél-keleti részén az Emlékparkhoz 
vezető burkolt bekötő úttal és parkolókkal 

érintett kb. 5000 m2 területű telekrész 

0111/7 Erdőterület - védelmi 
Recsk, külterület, kivett emlékmű, 

Recski Nemzeti Emlékpark 
megnevezéssel, NATURA 2000 

élővilág-védelmi szempontból a környező 
faállományoknak – ideértve a tűlevelűeket is – 
és a beruházással nem érintett nyugati résznek 

van nagyobb jelentőségük 

0111/8 
Különleges, beépítésre 

nem szánt terület - 
Emlékpark 

Recsk, külterület, kivett emlékmű, 
Recski Nemzeti Emlékpark 

megnevezéssel, NATURA 2000 
meghagyásra érdemes faegyedek 

0115/3 
Különleges, beépítésre 

nem szánt terület - 
Emlékpark 

Recsk, külterület, kivett park 
NATURA  2000 

tájidegen fajokkal elegyes közepes életkorú, 
jellegtelen erdő számos érétkes idős 

faegyeddel, főleg mezei juharral 

0115/4 
Különleges, beépítésre 

nem szánt terület - 
Emlékpark 

Recsk, külterület, kivett emlékmű, 
műemlék, Recski Nemzeti 

Emlékpark megnevezéssel, 
NATURA  000 

a terület peremén értékes faállomány és a 
területen megritkult őszi kikerics van 
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FÖLDRÉSZLET ÖVEZETI BESOROLÁS TERÜLETHASZNÁLAT MEGJEGZÉS 

0116 
Különleges, beépítésre 

nem szánt terület - 
Emlékpark 

Recsk, külterület, kivett épület, 
udvar, NATURA 2000 

a terület legnagyobb természeti értékét 
képviselő felső tavacska a földrészlet déli 

részén van; a fogadóépület ezen az ingatlanon 
létesül 

0108 saját használatú út 

saját használatú út az Emlékpark 
bekötő útja és a Colas-Északkő 
Bányászati Kft kőbánya közötti 

szakasz (a Recsk 0124 út 
folytatása) 

jellegtelen lombhullató erdő szegélyezi 

0124 saját használatú út 

Recsk településtől a Colas-Északkő 
Bányászati Kft kőbánya felé 

vezető útnak az Emlékpark bekötő 
útjáig terjedő szakasza 

jellegtelen lombhullató faállmányok, 
meghatározó a cser, gyér és fajszegény 

cserjeszint, a Cservice-patak völgye 
értékesebb, ahogy az azt kísérő cserjékkel 

övezett rét is 

A teljes vizsgált területre általánosan kisebb vagy kiterjedtebb tisztásokkal mozaikoló ligetes élőhelyek 
jellemzők, jelentős cserjésekkel. Az idős, nagyméretű fák jelenléte nem számottevő. Különösen a bejárati 
részen, központi részén és a terület környezetében a közepes életkorú zárt erdő a jellemző élőhely. A 
területen különös jelentőségük van a szivárgó vízzel táplált, mesterséges völgyelzárással kialakult vizes 
medencéknek (tavacskáknak), amelyek között különösen a felső számít lokálisan nagy értéknek. A barakk 
környezetében és a szomszédos erdőterületen jelentős tűlevelű állományok vannak, amelyek bár nem 
tájhonosak, fontos színezőelemként léteznek, nem elhanyagolható tájesztétikai jelentőséggel és abban az 
értelemben is, hogy kiszélesedik a fauna meglehetősen szegényes élőhely választéka. 

 
20. ábra: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén tervezett beruházási elemek helyszínrajza az érintett földrészletekkel (felül) és a 
tervezett beruházási elemekkel (alul) forrás: UTUBER Kft. 
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A megfigyeléseket az Emlékparknak azokra részeire fókuszáltuk, amelyeken a változatosabb vagy különleges 
élőhelyi adottságoknak hála, a flóra és a fauna nagyobb diverzitással a koncentrálódott. Ilyen helyek voltak a 
felső tavacska és környezete, a 0111/6 hrsz-ú erdővel érintkező területrészek és 0111/7 hrsz-ú területen a 
barakkok környezetében lévő változatos faállományok lomhullató és tűlevelű faállományok. Recsk 0124 hrsz-
ú aszfaltozott közút menti sáv teljes szakaszát bejárva, az egyhangú élőhelyeken egy-egy magasabb fokú 
természetességgel bíró helyszínre, illetve olyan a többitől különböző helyekre, mint a Cservice-patak völgye 
összpontosítottuk a megfigyeléseket. 

A terepi mintavételezések és megfigyelések kiemelt helyszínein az egyes tervezett objektumok létesítéséhez 
és a későbbi használatához köthető prognosztizálható hatásoknak kitett élőhelyek, természeti értékek 
detektálása kiemelt feladatnak számított. A tervezett beruházási elemekkel kapcsolatos hatótényezőkkel 
érintett területrészek természetvédelmi jelentőségét elsősorban a térségi kitekintésben fontos 
természetközeli élőhelyek beazonosításával, valamint a természetvédelmi és tudományos szempontból 
kiemelkedő jelentőségű növény- és állatfajok jelenléte alapján határoztuk meg, minősítettük és rangsoroltuk. 
Különös figyelemmel voltunk a természetvédelmi oltalom alatt álló, ritkaságuk miatt értékes, a Natura 2000 
terület kijelölésének alapjául szolgáló, illetve az érintett élőhely-típusra különösen jellemző taxonok 
állományainak felmérésére. Az élőhelyeknek a jellemző vegetáció alapján történő beazonosítása és 
minősítése mellett a vizsgálatok lényeges csapásiránya a különleges madárvédelmi terület jelölő és jellemző 
madárfajaira és az adott élőhely természetességét, természetvédelmi jelentőségét jelző ízeltlábú-együttesek 
és a herpetofauna beazonosítására irányult. Ez utóbbi csoportok képviselői, illetve azok együttesei jó 
indikációs tulajdonságokkal rendelkeznek, főleg azon jellemzőiknél fogva, hogy többségük mélyen 
beágyazott a jellemző élőhelyén és gyorsan reagálnak a környezeti változásokra is. Az ízeltlábú állatok 
adekvát képviselői minden élőhelyen jelen vannak és populációs jellemzőik viszonylag egyszerű 
módszerekkel vizsgálhatók. Az élőhelyeken megnyilvánuló környezeti hatások, de legfőképpen az 
antropogén hatások következtében kisebb nagyobb mértékben a természetestől eltérő növényzetű 
élőhelyeken is jelentős az ízeltlábúak faj- és egyedszáma, továbbá számos természetvédelmi szempontból 
értékes, ritka, valamint védett taxon is van közöttük. Főleg a talajfelszín faunájának megfigyelésénél 
alkalmazható mintavételezési módszerek olyanok, hogy a kapott eredményeknek nagyfokú az objektivitása, 
így azok kvantitatív kiértékelése is lehetséges. A számos kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű taxont 
magukba foglaló, feltűnő megjelenésű növényevő bogarak képviselői (lemezescsápúak, díszbogarak, 
cincérek, levélbogarak, ormányosbogarak) felmérése a fentiekhez képes szezonálisabb, a fajok általában 
kisebb denzitással, erősen lokalizáltan jelentkeznek és az életmódjuk miatt is nehezebben vizsgálhatók. 
Ennek ellenére az élőhelyek értékelésénél, főleg a ritka levélbogarakat és cincéreket nem mellőzhettük. 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált terület, illetve annak egyes részein kialakult élőhelyek térségi kitekintésben 
is specifikusnak minősíthetők, várható volt olyan élőlény-együttesek jelenléte, amelyek az európai közösségi 
jelentőségű madárfajok mellett, a tervezett beruházás tervezésénél fontos tényezőnek számítanak. 
Különösen azok a fajok, illetve élőlény-együttesek érdemelnek e tekintetben különös figyelmet, amelyek a 
területre jellemző, de a térségben ritka élőhelyfoltokhoz kötődnek, és zömmel szigorúan élőhelyspecifikusak, 
vagyis jellemzően az adott életközösség keretei és élőhelyi adottságok közepette képesek csak megmaradni. 
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12. táblázat: A területen tervezett fő beruházási elemek 

OBJEKTUMOK ÉRINTETT 
FÖLDRÉSZLET 

BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS ÉS 
VÁRHATÓ HATÁS MÉRTÉKE 

Fogadóépület - 300 főt befogadó kiállítás funkcióra 
létrehozott középület 0116 JELENTŐS 

Barakkok – a 7 darab lakóbarakk visszaépítése, 
valamint a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk 

(büntetőbarakk) felújítása (korszerűsítése), a 
szükséges épületgépészettel és szigeteléssel. 

0111/7 KÖZEPES 

Meglévő épületek – az ÁVH-s épület és a jelentősen 
károsodott Kápolna felújítása. 0116 ALACSONY 

A víztározó medencék (tavak) karbantartási vagy 
rekonstrukciós munkái 0116, 0111/7 JELENTŐS 

Emlékművek - a meglévő emlékművek beillesztése 
a tervezési koncepcióba, szükség esetén 

áthelyezéssel, illetve új emlékű létesítése. 
0115/3, 0115/4 ALACSONY 

Zöld területek rendezése - parkosítás tervezését, 
sétányok, pihenők kialakítását, utcabútorok és 
látogatói információs rendszerek fejlesztését, 

valamint az őrtorony és a hidak rekonstrukcióját. 

0111/7, 0115/3, 
0115/4, 0116 KÖZEPES 

Belső infrastruktúra – a burkolt bekötőút a 
Csákánykő út és az új Fogadóépület összekötésére, 

valamint az OTÉK előírásai szerint - az épületek 
alapterülete alapján - szükséges számú 

parkolóhelyek kialakítása, továbbá a teljes 
közlekedési infrastruktúra kialakítása és a 

funkciónak megfelelő közmű ellátást 

0108, 0111/6, 
0111/7, 0111/8, 

0115/3, 0115/4, 0116 
KÖZEPES 

közművek kiépítése 0124 ALACSONY 

A terület sajátosságai mellett fent kifejtetteken túl a vizsgálatok irányát és területi koncentrációját a tervezett 
beavatkozások lokalizációja, várható volumene és az azokból eredő hatótényezők intenzitása is 
meghatározta (12. táblázat, 20. ábra) 

A közvetlenül érintett terület és a becsült hatásövezet élőhelyeinek, valamint azok növény-és állatvilágának 
alapállapot felmérésén túl, a vizsgálatok során keletkezett adatokat a létesítés és a későbbi üzemelés élő 
rendszerekre gyakorolt hatáselemzésére használtuk fel. A tervezési terület és annak környezetében található 
természetközeli állapotú és természetvédelmi oltalom alatt álló területekre vonatkozó hatáselemzéseket, 
elsősorban az ezekre jellemző kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű növény- és állatfajok, valamint 
élőhelytípusok szempontjából végeztük. 

6.7.2. A vizsgálat elve és céljai 

A vizsgálatok célja a Recsk Nemzeti Emlékpark területén, az ahhoz csatlakoztatott, jelenleg erdősült 
földterületeken, továbbá a település és a tervezési terület közötti saját használatú út mezsgyéjében történő 
közműfektetés hatásviselőinek, azaz az élőhelyeknek és élővilágnak a felmérése, a táj- és természetvédelmi 
elemzések elvégzése, illetve az ilyen irányú hatások elemző értékelése. 

A vizsgálatok során gyűjtött információk, mindenekelőtt a beruházási elemekkel kapcsolatos 
hatótényezőkkel közvetlenül érintett területrészeken, valamint azok környezetében, a közvetett 
hatásterületen előforduló természetes és természetközeli élőhelyek és az élővilág elemző leírására, 
legfőképpen a megkülönböztető figyelemre érdemes fajok – természetvédelmi oltalom alatt álló vagy ritka 
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fajok, a területet lefedő európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület kijelölésének 
alapjául szolgáló fajok – érintettségének megállapítására szolgáltak. Elsődleges szempont azoknak az 
élőhelyeknek, és fajoknak a beazonosítása, amelyekre a tervezett beruházás és a későbbi használat 
várhatóan hatással lehet. A beruházási elemekkel érintett helyszínek szűkebb és tágabb környezetében, 
közvetlenül nem érintett élőhelyeken, a táj- és természetvédelmi szempontból jelentős objektumok az 
elemzések szintén kiterjedtek. 

6.7.3. A felmérések vizsgálati módszertana 

A terepi megfigyelések és mintavételezések az ilyen tekintetben legkedvezőbb tavaszi-koranyári és kora őszi 
aspektusban történtek. A 2021 tavaszára jellemző időjárási szélsőségek – száraz tavasz, a szeles napok nagy 
száma, tartósan alacsony hőmérséklet – miatt várható volt az a regisztrálható alacsony egyed- és fajszám. Az 
igen forró és száraz nyár szintén kedvezőtlen hatással volt a vizsgálatok objektumaira és azt eredményezte, 
hogy a középhegységi tájra jellemző fajok többsége igen gyorsan inaktív állapotba vonult a kiszáradó 
élőhelyeken. Az elmaradó őszi esőzések miatt az ilyenkor aktív fajok többsége nagyon alacsony 
egyedszámmal jelentkezett és zömmel nem is voltak detektálhatók. A kedvezőtlen időjárási feltételek 
ellenére a megismételt terepi mintavételezések és a továbbiakban részletesen bemutatott komplex 
módszerek segítségével kapott adatok elegendőek a terület táj- és természetvédelmi értékeléséhez, ahogy a 
szükséges elemzések elvégzéséhez is. 

A tervezet beruházás egyes elemeivel várhatóan közvetlenül vagy közvetetten érintett földrészleteken, az ott 
előforduló élőhelyek természetvédelmi-ökológiai minősítése, értékelése a tavaszi, kora nyári és őszi 
fenofázisban jellemző vegetáció és flóra vizsgálata alapján történt. Az élőhelyek alapvető jellemzőit a 
vegetációszerkezet markánsan kirajzolódó, könnyen felismerhető jegyei alapján állapítottuk meg, ami 
orientációként szolgált a zoológiai mintavételezések irányának és erélyének tekintetében is. 

A terepi vizsgálatok, megfigyelések és zoológiai mintavételezések tervezési terület és környezetének minden 
jellemző élőhelyét érintette. A kiválasztott helyszíneken a 2021. május 21-én, június 1-én, szeptember 29-én 
és október 3-án végeztük a megfigyeléseket. A terepi munkát egyik alkalommal sem zavarták olyan időjárási 
vagy egyéb körülmények, amelyek a kapott eredmények minőségét negatívan befolyásolták volna. 

A vizsgálatok az adott élőlénycsoportra ezen a területen alkalmazható, standard módszerekkel történtek. A 
mintavételi helyek kiválasztása elsősorban az egyes felismerhető élőhely- és növényzeti típusok 
beazonosításával történt. A megalapozó felmérések során a hangsúly a vegetációs-élőhelyi tulajdonságok és 
a jellemző növényfajok dokumentálásán volt. A flóra vizsgálata során különös figyelemmel voltunk a területre 
különösen jellemző, továbbá a ritka és természetvédelmi oltalom alatt álló fajokra. Az elkülöníthető 
élőhelytípusoknál vagy növényzeti egységeknél leginkább az olyan természetvédelmi tekintetben is lényeges 
kritériumokat vettük figyelembe, amilyen a természetesség, kiterjedés, antropogén hatás mértéke, 
veszélyeztető tényezők iránya és erőssége, valamint a könnyen felismerhető biológiai aktivitási mutatók. A 
beazonosított alapvető élőhelytípusok határozták meg a zoológiai mintavételezések irányát. 

A felismerhető és elkülöníthető főbb élőhely-típusokat a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) 
részeként megalkotott, és a természetvédelmi információs rendszer egyik alappilléreként funkcionáló 
Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer (Á-NÉR) megfelelő élőhelyi kategóriáiba történő 
besorolásával végeztük el. A terület és az élőhelyek lehatárolásánál a terepi munkát segítő háttéranyagként, 
topográfiai térképeket és légifelvételeket (Google Earth) használtunk. 
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Az apró gerinctelen állatok vizsgálatoknál kívánatos volt kerülni az egyedek tömeges befogásával, azok 
pusztulásával, valamint az élőhely fokozott zavarásával járó módszerek alkalmazását, jóllehet a célok elérése 
miatt nem kerülhettük el a kis mintaszámmal végzett talajcsapdázást és lombcsapdázást. A helyszínen 
könnyen alkalmazható élvefogásos gyűjtési módszerek közül a kopogtatás, fűhálózás, rostálás, forgatás 
mellett a rágásnyomok és az egyedi megfigyelések is viszonylag alapos betekintést tettek lehetővé egyes jó 
természetességű élőhelyfoltok ízeltlábú-együtteseinek kvalitatív összetételébe. 

A herpetofauna, a madarak és az emlősök felmérését vizuális és akusztikus detektálással folytattuk. Különös 
figyelmet szenteltünk a Mátra különleges madárvédelmi (Natura 2000) terület kijelölésének alapjául szolgáló 
fajoknak. A felmérések során a területhez szorosan kötődő, ott költő fajokat megkülönböztető figyelemben 
részesítettük. Egyéb gerinceseknél, főleg az emlősöknél az egyedek terepi detektálása mellett lényeges 
adatokat kaptunk a különböző nyomok beazonosításával. 

A vizsgálatok során az emlékpark és az érintett közút menti sáv, közvetlenül érintett területén túl az azokat 
övező, erdőterületeken is végeztünk megfigyeléseket. A vizsgált területen végzett vizsgálatok során arra 
törekedtünk, hogy az adott feltételek között, a lehető legteljesebb képet kapjuk az élőhelyek és az élőlény-
együttesek szerkezetéről és a különös természetvédelmi jelentőségű élő természeti értékek állományairól. 

A területen beazonosított természeti értékek, mint potenciális hatásviselők között kiemelten kezeltük a 
különös tudományos, florisztikai és faunisztika értékű, ritka és veszélyeztetett növény- és állatfajokat 
(taxonokat), továbbá a természetvédelmi oltalom alatt állókat, a védett és fokozottan védett, valamint a 
nemzetközi egyezményekben szereplőket. A beazonosított taxonok adatainak természetvédelmi 
kiértékelése és felhasználása a 100/2012. (IX. 28.) VM 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, valamint Az Európai Közösség Természetvédelmi 
Irányelvei (A Tanács 79/409-EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről, Madárvédelmi Irányelv, Birds 
Directive; a Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág 
megőrzéséről, Habitats Driective rendelkezései alapján történt. 

6.7.4. Hatásviselők 

6.7.4.1. A vizsgált terület növényvilága 

A jelenleg Emlékparkként nyilvántartott födrészleteken előforduló élőhelyek mindegyike valamilyen korábbi 
emberi tevékenység nyomán alakult kis. Jelentős a fás-cserjés felszínek aránya, amelyek kivétel nélkül 
másodlagos eredetűek. Ezek az erdő jellegű élőhelyek zömmel természetesen települt, fiatal vagy közepes 
életkorú tájhonos állományok, amelyekben idősebb, 60-70 éves korúra becsülhető faegyedek is vannak. 
Néhol, főleg a terület keleti részén jelenős az akáccal fertőzött állományrészek aránya, de a spontán 
betelepült erdei fenyő is előfordul bennük. A terület tengelyét képező völgyben, a tavacskákká duzzasztott 
ér mentén jellemző az enyves éger, fehérnyár és a kecskefűz is. A terület délnyugati részével határosan fejlett 
korú, kb. 1 ha kiterjedésű telepített lucos van, amelynek környezetében az Emlékpark területén spontán 
települt lucegyedek jelentek meg. A nyílt élőhelyek a peremi részeken fokozatosan cserjésednek. A bejáratnál 
és az emlékmű környékén az ilyen felszínek intenzíven taposottak, így azoknak. mint élőhelyeknek jóval 
csekélyebb a jelentőségük. A bejárat és az egykori parancsnoki épület közötti nyílt, gyepes terültet 
rendszeresen nyírják, aminek következtében az egyébként is másodlagos lágyszárú növényzet meglehetősen 
jellegtelen, fajszegény, csak az erdőszélek mentén és a cserjésedő részeken vannak valamivel fajgazdagabb, 
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apró foltok. Az Emlékpark környezetében a térségben általánosan jellemző közepes életkorú, meglehetősen 
homogén szerkezetű, fejletlen vegetációs szintekkel bíró cseres tölgyesek, illetve azok irtásai jellemzők. A 
területen délkelet-északnyugat irányban átfolyó ér mentén a völgy elzárásával négy apró tavacska alakult ki. 
A legértékesebb ezek közül a nyílt környezetben található, állandó vízborítású felső, míg lefelé haladva az 
erdővel szinte teljesen leárnyékolt másik három meder a nyár végére kiszáradt, a vízhez kötődő élővilág 
számára alig van jelentőségük (21. ábra). 

 
21. ábra: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén és annak környezetében beazonosított fő növényzeti- és élőhelytípusok: 1- cserrel és 
kocsánytalan tölggyel meghatározott vegyes erdő; 2- közepes korú, mezei juhar és cser dominálta vegyes erdő akác eleggyel; 3-
homogén cseres fejletlen vegetációs szintekkel; 4- akáccal erősen fertőzött fiatal vegyes erdő; 5- gyertyánnal meghatározott fiatal 
vegyes erdő; 6- ligetes, park jellegű állomány nagy méretű tölgyekkel és nyárakkal; 7- telepített fejlett korú lucos; 8- némi fekete 
fenyővel és luccal elegyes erdeifenyő ligetek; 9- fokozatosan erdősötő cserjések; 10- másodlagos, fajszegény, nyírt gyep; 11- 
kőzúzalékkal borított, igénybevett felszínek gyér növényzettel; 12- mesterséges tavacskák 

A vizsgált Recsk 0124 hrsz-ú, kb. 3700 m szakaszhosszú, aszfaltburkolatú, saját használatú út, az útmezsgye 
menti élőhelyek jellemző típusai alapján 4 szakaszra tagolható. A településtől haladva, az 1. szakasz, kb. 370 
m hosszan, az Ifjúság és a Várbükki utcák kereszteződésétől a 24-es főúttal összekötő út kereszteződéséig 
tart. E szakasz urbanizált és agrárkörnyezeten halad át, aminek megfelelően az útmezsgye menti 
élőhelyeknek is igen alacsony a természetességük. A 2. szakasz kb. 940 m hosszan keresztezi a Cservice-patak 
völgyét. Ez a szakasz a 24-es főút bekötő útjától az erdős területekig tart. Az út mentén kiterjedt kaszálórétek 
vannak, és a nedvesebb környezetben az útmezsgye mentén jelentős kecskefűz és enyves éger sáv húzódik. 
A 3. szakasz hossza kb. 1100 m hosszú szakasz, felfelé haladva az erdősült területek kezdetétől a körbekerített 
birtok, kerítésének felső pontjáig terjed. Az út menti ruderális, jelentős mértékben degradált élőhelyeken, 
nyírt vagy kaszált és sűrűn sarjadó akáccal és cserjésekkel meghatározott szakaszok váltogatják egymást, de 
jelentős a cserjeszintű tatárjuhar jelenléte is. A legfelső, 4. szakasz bekerített birtok felső határától a 0108 
hrsz-ú út kezdetéig, vagyis az Emlékpark bekötő útjáig terjed, kb. 1300 m hosszan. E szakasz mentén homogén 
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szerkezetű, közepes életkorú cseres tölgyesek vannak, illetve jelentős területeken azok írtásai. Az út mentén 
ruderális növényzet jellemző, illetve galagonyával, veresgyűrű sommal és kökénnyel cserjésedő részek. 
Nedvesebb helyeken néhol, megjelenik a fehér nyár, néhol a rezgőnyár, és a vízszivárgásoknál a kecskefűz és 
egy-egy csenevész enyves éger. A bányába vezető út 0108 hrsz-ú szakasza mentén az erdők döntően cseres 
tölgyesek, de a völgyekben előfordulnak kisebb foltokon gyertyános tölgyesek is. Az út mentén gyakori a 
veresgyűrű som, a vízszivárgásoknál pedig itt is a kecskefűz szegélyezi a mezsgyét. Egy-egy degradáltabb 
szakaszon jelentős az erdei szeder és az erdei iszalag borítása. 

A fent már jelzett élőhelyi feltételek mellett az Emlékpark kialakult élőhelyeken a döntően másodlagos 
szerkezetű vegetációnak, ebből a jellegéből adódóan a flóra sem rendelkezik olyan egyedi sajátosságokkal, 
amelyek különös florisztikai vagy természetvédelmi jelentőségű növényfajok előfordulását feltételeznék. 
Védett, vagy botanikai tekintetben nagyobb jelentőségű növényfajt a vizsgált területen nem találtunk. A 
gyepek és az erdő jellegű élőhelyek állapotából ítélve kicsi a valószínűsége, hogy a térségből ismert, 
természetvédelmi szempontból jelentős orchidea-félékkel számolni kelljen a tervezési és a becsült 
hatásterületen. Ez éppúgy érvényes a Nemzeti Emlékpark területére, mint a Recsk 0124 hrsz-ú út menti 
tervezési sávra. 

Az emlékpark területén a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea), kisebb területeken pedig a gyertyán (Carpinus 
betulus) vagy a mezei juhar (Acer campeste) által meghatározott állományok alkotnak zárt erdőtársulásokat. 
Ezekben az állományokban elegyfajként jelen van a magas kőris (Fraxinus excelsior), csertölgy (Quercus 
cerris), mezei juhar (Acer campestris) és a hegyi szil (Ulmus glabra). A nedves helyeken jellemzők kisebb 
bokorfüzesek, főleg kecskefűz (Salix caprea), de megjelenik az enyves éger (Alnus glutinosa), rezgőnyár 
(Populus tremula) és a fehérnyár (Populus alba) egy-egy idős egyede is, továbbá a nyír (Betula pendula) is 
megtalálható. Főleg a szegélyeken helyenként megjelennek a jobb természetességű erdőterületekre 
jellemző, a térségben általánosan elterjedt olyan gyakori cserjefajok, mint a veresgyűrű som (Cornus 
sanquinea), mogyoró (Corylus avelana), galagonya (Crataegus sp.), ostorménfa (Viburnum lantana), 
varjútövis (Rhamnus catharticus), csíkos- (Euonymus europeus) és bibircses kecskerágó (Euonynus 
verrucosus), fagyal (Ligustrum vulgare), továbbá liánként az erdei iszalag (Clematis vitalba). Itt-ott a 
melegebb helyeken találkozni lehet a cserszömörcével (Rhus coggyria) és a húsos som (Cornus mas) egy-egy 
egyedével is. A gyepszintet meghatározó zavarástűrő fajok homogén állományaiban a természetközeli 
erdőtárulások egy-egy karakterisztikus eleme jelenik meg színezőként: illatos ibolya (Viola odorata), orvosi 
tüdőfű (Pulmonaria officinalis), kontyvirág (Arum maculatum), salátaboglárka (Ranunculus ficaria) és odvas 
keltike (Corydalis cava). A térségben általánosan elterjedt őszi kikerics (Colchicum autumnale) a ligetes 
állományok határán igen szórt állománnyal van csupán jelen. Ritkaságnak számító vagy természetvédelmi 
oltalom alatt álló növényfajok jelenléte ezekben a faállományokban kizárható, ahogy más élőhelyeken sem 
igen lehet remélni előfordulásukat. A területet körbeölelő zárt erdők zömmel a cser közepes életkorú, 
elegyetlen, fejletlen szintezettségű állományai. Az alapvetően mesterséges eredetű lucos és az erdeifenyő 
ligetek amellett, hogy a tűlevelű erdők a térségben nem tájhonosak, az állatvilág számára az élőhelyi 
sokszínűség kiszélesedését jelentik. 

A valamelyest felnyíló, korosabb állományok gyepszintjének legszembetűnőbb fajai az olyan általánosan 
elterjedt erdei füvek és sások közül kerülnek ki, mint például a Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca 
heterophylla, Carex montana, Caraex flacca. A kiterjedt fényben gazdag állományrészekben csapadékosabb 
években gyakori lehet a Brachypodium sylvaticum és a Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, 
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Chrysanthemum  corymbosum, Lathyrus niger, Silene viridiflora, Potentilla alba. Az árnyasabb és nedvesebb 
lejtős élőhelyeken jellemző a Galium odoratum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Lathyrus vernus. A talaj déli 
kitettség és a tápanyagszegény talaj kedvez olyan gyengén mészkerülő fajoknak, mint például a Veronica 
officinalis, Luzula luzuloides. Főleg a cseresekben kiterjedtek és gyakoriak a jellegtelen gyepszintű állományok 
is. Ezek az állományok a térségben erősebben zavartak és a gyepszintjüket az irtásokon is tömeges, olyan 
erdei vagy erdőszéli fajok uralják, mint a Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Viola odorata 
Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Urtica dioica, Geum urbanum, Veronica chamaedrys. 

Az emlékpark területén és annak környezetében a körzeti erdőterv alapján művelt erdőként tartják nyilván a 
vizsgált terület északnyugati részét is érintő Recsk 19 G erdőrészletet, ami nem része a beruházási területnek. 
Az Emlékpark bekötőútjával érintett erdőterületeken a 19E és a 19 F erdőrészletek szintén művelt erdőnek 
számítanak (22. ábra).  

 
22. ábra: A vizsgált területen a körzeti erdőterv szerinti erdőállomány nyilvántartás adatai. (Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

Az erőgazdálkodással érintett állományok zöme közepes életkorú cseres tölgyes, amelyekben nagyon kevés 
az egyéb elegy, amit leginkább magas kőris, kocsánytalan tölgy képez. Egyes állományrészekben jelentős a 
fehér akác jelenlége, ami néhol, főleg az út környezetében egyeduralkodóvá is válik. Az irtásokon sokfelé 
záródó foltokat alkot a galagonya és a veresgyűrű som, néhol pedig megjelennek a rezgőnyár csoportok. Az 
út menti, cserjékkel és fákkal nem borított szakaszokon gyakoriak az irtásokra jellemző lágyszárú növények. 
Jellemzők a tömegesen megjelenő ruderális karakterű fajegyüttesek, amelyek leginkább magas füvekből és 
dudvásszárúakból álló vegetációt alkotnak. Feltűnő az útmenti szegényebb talajokon a siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios), berki aggófű (Senecio nemorensis) és az erdei deréce (Epilobium angustifolium), de 
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főleg a tápanyagban gazdagabb talajokon fekete bodzával (Sambucus nigra) és az erdei bogánccsal (Arctium 
pubens) lehet találkozni. A fehér akác mellett, főleg az út alsó szakaszán inváziós fajként van jelen a bálványfa 
(Ailanthus glandulosa). Néhol a tatárjuhar (Acer tataricum), az erdei iszalag (Clematis vitalba) vagy az erdei 
szeder (Rubus fruticosus) válik egyeduralkodóvá. Az út menti tölgyesekben, de az Emlékpark tágabb 
környezetében is, a természetes eredetű állományokban az erőgazdálkodáshoz köthető különböző 
beavatkozások, eltérő mértékben ugyan, de minden erdőterületen jól láthatóan átformálták a természetes 
faj- és korszerkezetet. Szemben a környező erdőterületekkel az Emlékpark területén és annak közvetlen 
környeztében, az erdőtársulások természeti állapota a beavatkozások tartós elmaradásának, vagy azok 
kisebb intenzitásának köszönhetően jóval magasabb szintű az erdőszerkezet természetessége. Ezekben az 
állományokban kedvezőbbek az elegyarányok, jobb a korszerkezet és a holtfa megléte is jelentős. A térség 
erdei élőhelyeivel összehasonlítva, ezek az állományok jóval kedvezőbb élőhelyei az erdei állatfajoknak, 
ideértve a madarakat is. 

Az emlékpark és a közút menti becsült hatásterületen többnyire egymástól többé-kevésbé jól elkülöníthetők 
az alapvető élőhelytípusok. Az erdőjellegű élőhelyek közé ékelődő nyílt, füves foltok közül a legnagyobb 
kiterjedésű a bejárat és az egykor parancsnoki épület közötti rendszeresen nyírt és jelentős felületeken 
intenzíven taposott gyep. E területen nagyobb növényzeti diverzitást csak a félreeső zugokban, erdőszélen 
vagy a cserjésedő részeken lehet találni. Az állományok uralkodó elemei olyan széles elterjedésű réti fűfajok, 
mint a franciaperje (Arrhenatherum elatius), az aranyzab (Trisetum flavescens), a réti csenkesz (Festuca 
pratensis) és a réti perje (Poa pratensis). A kétszikűek között felismerhető a réti here (Trifolium pratense), az 
őszi kikerics (Colchicum autumnale), a közönséges galaj (Galium mollugo), a réti sóska (Rumex acetosa), a réti 
boglárka (Ranunculus acris), a réti imola (Centaurea jacea), a pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea), a réti 
bakszakáll (Tragopogon orientalis) és a vadmurok (Daucus carota). Az épületek környezetében és a 
cserjésedő részeken feltűnőek az erdei irtásokra jellemző fent említett fajok. 

A bejárat és az emlékmű környezetében, valamint a barakkok területén vastag kőszórással fedett, erősebben 
zavart, átalakított felszíneken, a flórát döntő mértékben a másodlagos lágyszárú flóra jellemzi, amelyben 
dominánsak a zavarástűrő és ruderális elemek. Az ilyen száraz, zavart élőhelyeken kiterjedt és zárt 
állományokat alkot a parlagi nefelejcs (Myosotis arvensis). Jellemzően jelen van a homoki pimpó (Potentilla 
arenaria) és kiterjedt foltokban a farkas kutyatej (Eupohrbia cyparissias) is. Az árnyasabb helyeken a talajt 
vastag moharéteg borítja. Megjelenik a rezgőnyár, valamint az erdei fenyő, luc magoncai, de néhány 
csenevész borókával (Juniperus communis), a vízszivárgásoknál pedig kecskefűzzel és enyves égerrel is lehet 
találkozni. 

A területen áthaladó, általában kis vízhozamú ér mentén kialakított négy elzárás felett vizes medencék 
képződnek. Az olyan csapadékszegény időszakokban, amilyen a 2020-2021 is, a tenyészidőszak közepén már 
csak a felső tavacskában marad annyi víz, ami a vizes és vízközeli élőhelyek élővilágának fennmaradásához 
szükséges. A lejjebb fekvő medencék környezete teljesen fákkal cserjékkel borított, így az árnyékolás miatt 
víznövényzet megmaradása ezeken nem lehetséges. A felső állandóan vizes tavacska ezzel szemben lokálisan 
igen értékes élőhelynek minősíthető, amelyen a középhegységek specifikus kis állóvizeinek egyre 
veszélyeztetettebb faunája találja meg az életfeltételeit. A növényzetet alapjában véve a vízpartok és 
mocsaras területek általánosan elterjedt fajai alkotják. Jelen vannak gyér a nádas-gyékényes állományok a 
partokat pedig szélesen sásos növényzet szegélyezi a nád (Phragmites australis), a széleslevelű gyékény 
(Typha latifolia) és a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), valamint az éles sás (Carex acuta), jóllehet 
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nincsenek kiterjed állományaik, az itt kialakult élőhely főleg az ízeltlábúak térségi kitekintésben is jelentősnek 
mondható fajainak életképes állományát tartja el. Emellett a friss és tiszta víz fontos kétéltű szaporodó hely 
is. A növények tenyészidőszak nagyobb részén részben vagy teljesen vízben állnak. A domináns fent említett 
fajok mellett a növényegyüttesek viszonylag fajszegények, az erős konkurencia által befolyásolva 
sarjtelepképző állományokat alkotnak. Karakterisztikusak fajok még a Galium palustre, Lycopus europaeus, 
Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Oenanthe aquatica, Rorippa palustris, Solanum dulcamara, Stachys 
palustris. A szárazabb részeken, főleg a völgy laposabb részén mentén gyéren jelen van az Urtica dioica, 
Eupatorium purpureum és a Chrysanthemum vulgare is. 

Az Emlékpark területén, a Recsk 0124 hrsz-ú út menti tervezési sávban és az emlékparkot övező 
erdőterületeken a fent részletezett körülmények folytán védett vagy természetvédelmi szempontból 
különösen értékes növényfaj, illetve növénytársulás előfordulásának igen kicsi a valószínűsége, a tervezési 
területen pedig teljesen kizárható. A tervezési területtől délre elterülő cseres-kocsánytalan tölgyesben, a 
hatásterületen kívül előkerült a védett madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis) néhány töves állománya. A 
térségben általánosan elterjedt őszi kikerics (Colchicum autumnale) néhány töves állományát a vizsgált 
területen, az emlékmű mögötti ligetes élőhelyen találtuk meg (23. ábra). 

 
23. ábra: Nagyobb jelentőségű növényfajok az Emlékparkban, illetve annak környezetében az őszi kikerics és a védett madárfészek 
kosbor 

A tervezési területen és annak környékén, vagyis a becsült közvetett hatásterületen, az Emlékpark 
környezetben az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer alapján kategorizálva az alábbi növényzet-
típusok lelhetők fel: 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 

A többé-kevésbé állandó víztestnek számító felső tavacska növényzet rokonítható a nádas-gyékényes 
növényzettel övezett sekélyvizű tavakéval. Az enyhe lejtésű, viszonylag széles partokkal kialkított medencén 
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lassan átáromoltatott, tiszta víz a völgy, vízzel nem borított alján is nedvesen tartja a talajt (24. ábra C). Az 
állandóan nedves, tocsogós vízpartok mentén magas, legyökerezett, tőzeget nem képező lágyszárú 
növényzetben legfeltűnőbb a nád (Phragmites australis) és a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), de 
partok mentén az éles sás (Carex acuta) is kiterjedt állományokat alkot. A fent említett meghatározó fajok 
nem alkotnak kimondottan sűrű állományokat, és rajtuk kívül viszonylag kevés, a tipusra jellemző faj fordul 
elő. Jelen van még a Galium palustre, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Oenanthe 
aquatica, Rorippa palustris, Solanum dulcamara, Scutellaria galericulata, Stachys palustris. A vízpart mentén 
és a sekély mederben néhány kecskefűz, cserjeszerű enyves éger és idősebb fehér nyárak vannak. A kis 
kiterjedés és viszonylag fajszegény növényzet mellett ez a vízterület térségi kitekintésben is fontos élőhelye 
számos természetvédelmi tekintetben fontos állatfajnak. 

 
24. ábra: A hatásterület jellemző élőhelyei és növényzete: A – bejárat és az emlékmű környezetét ligetes állományokkal övezett 
kőszórásos felszín jellemzi; B – az egykori parancsnoki épület előterében nyírt fajszegény jellegtelen gyep van; C – felső tavacska nyílt 
vízfelülete és az azt övező nádas-gyékényes-sásos növényzet értékes állatfajok élőhelye; D – a barakkok helyén megmaradt nyílt 
kőszórósos felszíneket változatos szerkezetű faállományok veszik körbe; E – a bekötő úttól délre fekvő nedves völgy irányába fiatal 
gyertyános-tölgyes telepedett meg; F – az Emlékparkhoz tartozó erdősült területrészeken változatos szerkezetű, jó természetességű 
erdők telepedtek meg 

E1 – Franciaperjés rétek 

A növényzeti típus a térségben sokfelé megtalálható. Az Emlékpark gyepként kezelt részén a jellemző 
növényfajok legfeljebb félreeső zugokban maradtak meg (24. ábra B). Ha korábban jelen is lehettek a 
rendszeres nyírás többségüket eliminálta. Az ilyen növényzetben uralkodó fűfaj, a franciaperje 
(Arrhenatherum elatius) elfőfordul és néhány más kísérő kétszikű is beazonosítható, de az itteni együttesek 
alapvetően nagyon fajszegények. A gyepnövényzet jelenős karaktervesztését a szélsőségesen száraz tavasz 
is fokozta. 

A vizsgált területen a típus jól felismerhető jegyeivel a Cservice-patak völgyében elterülő kaszálóréteken lehet 
találkozni. Ezek a gyepek elérik a tervezési területhez tartozó 0124 hrsz-ú út környezetét is (25. ábra B), bár 
az út menti 2-3 m széles sávban az egyéb igénybevétel miatt inkább gyomosodó, cserjésedő állományokat 
lehet találni. Alapjában véve a franciaperjés rétek a középhegységekben a völgyek, teraszok, medencék 
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viszonylag mély talajainak mezofil, kedvező nedvességű években jól jellemzően magasfüvű gyeptársulásit 
tartalmazzák. Meghatározó fűfajok bennük a franciaperje (Arrhenatherum elatius), aranyzab (Trisetum 
flavescens), réti perje (Poa pratensis), sudár rozsnok (Bromus erectus), pelyhes zabfű (Helictotrichon 
pubescens), pelyhes selyemperje (Holcus lanatus), nedvesebb helyeken a réti ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis), degradáltabb állományrészekben pedig néhol egyeduralkodóvá válik a csomós ebír (Dactylis 
glomerata). A jó természetességű állományrészekben a kétszikűket jelentős fajszámmal találjuk. Rendszeres 
kísérőfaj a réti here (Trifolium pratense), a terebélyes harangvirág (Campanula patula), a réti margitvirág 
(Leucanthemum vulgare), a réti zörgőfű (Crepis biennis), az őszi kikerics (Colchicum autumnale), a réti 
kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), a közönséges galaj (Galium mollugo), a réti sóska (Rumex acetosa), füles 
sóska (Rumex thyrsiflorus), a réti boglárka (Ranunculus acris), a réti imola (Centaurea jacea), a pázsitos 
csillaghúr (Stellaria graminea), a réti bakszakáll (Tragopogon orientalis) és a vadmurok (Daucus carota). 

Az Emlékpark területén a vizsgálatok során a típus fent felsorolt növényfajai közül, feltűnő stabilnak 
mondható állománnyal a pelyhes zabfű, közönséges galaj, réti sóska, réti imola, vadmurok került elő és az 
őszi kikerics került elő. 

 
25. ábra: A Recsk 0124 hrsz-ú saját használatú út tervezési sávja: A – Cservice-patak völgyében az út menti, rét jellegű élőhelyek 
zömmel kezeltek, állandó emberi hatás alatt álnak; B – az út középső szakaszának a tervezési terület mentén körbekerített birtok van, 
a másik oldalon pedig sűrű cserjés növényzet, jelentős területeket elfoglaló akácsarjakkal; C – a lakott területektől távoli szakaszokon 
leginkább cserjés vagy irtás jellegű növényzet van 

K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek  

A terepi bejárások tapasztalata azt mutatja, hogy az Emlékpark tág környezetében inkább a magasabb 
fekvésű helyeken és nedvesebb, északkeleti esetleg északnyugati kitettségű völgyek lejtőin fordulnak elő 
fragmentált és gyakran kisebb-nagyobb mértékben degradálódott állományaik. Eredetileg elegyes, 
kocsánytalan tölgy és gyertyán uralta üde, többnyire mély talajú hegy-dombvidéki erdők. A 
lombkoronaszintben nagyobb arányban jelen lehetnek a hársfajok, ritkábban a mezei és korai juhar és a 
magas kőris is. A jó természetességű állományokban együtt jelentkeznek az árnyas és a fényben gazdag erdők 
főbb sajátosságai. Az erdőbelső jellemzően árnyas. A cserjeszint ritkán ér el nagyobb borítást. A gyepszint 
legnagyobb mennyiségben előforduló fajai az általános és az üde erdei fajok közül kerülnek ki, gyakori a fejlett 
kora tavaszi geofiton aszpektus. A vizsgált területen a bekötőúttól délre elhelyezkedő völgyben azonosítható 
be egy viszonylag fiatal és fajszegény állomány, fejletlen cserje és gyepszinttel. Természetesebb körülmények 
között jellemző változatos faj- és korszerkezet a térségben sehol nem maradt meg, máshol is inkább kisebb-
nagyobb mértékben degradált állományok jellemzők. Az emberi hatások ezeknek az erdőtársulásoknak a 
szintjeit és számos kísérőfajt eltűntettek vagy azok összemosódnak. Az erdészetileg kezelt állományokban 
általánosak egyenletesen árnyasak, ahol a cserjeszint és a második lombszint részben vagy teljes egészben 
hiányzik. Az itteni karaktervesztett maradványállomány a gyepszintje térben és időben meglehetősen 
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változó. Tavasszal fejlettebb ugyan, de nyáron a lombszint árnyalásának megfelelően alakul. Jellemző fafajok 
a gyertyán (Carpinus betulus), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), kislevelű hárs (Tilia cordata), de 
megjelenik a cser (Quercus cerris), cseresznye (Cerasus avium), mezei juhar (Acer campestre) és a magas kőris 
(Fraxinus excelsior) is. A négy legjellemzőbb fafaj aránya tág határok között változik, amiben itt az emberi 
tényező hatása nagymértékben meghatározó. A cserjeszintben találni lehet általános erdei fajokat, amelyek 
közül több gyakrabban jelenik meg az üdébb állományrészekben. A területen lévő állománynak főleg a 
szegélyén jelennek meg a típusra jellemző cserjék a mogyoró (Corylus avellana), veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea), cseregalagonya (Crataegus oxyacantha), bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus) és 
ritkábban a húsos som (Cornus mas). A gyepszint leggyakoribb fajai a Galium odoratum, Stellaria holostea, 
Carex pilosa, Corydalis cava, Vinca minor, Viola sylvestris, Euphorbia amygdaloides, Dentaria bulbifera, 
Pulmonaria officinalis, Arum maculatum, Ranunculus ficaria. 

L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek 

A vizsgált terület térségében a legelterjedtebb erdőtípus. A környező kiterjedt, összefüggő állományokban 
mára leginkább jellegüket veszített, erősen degradált állományaik lelehetők fel. Természetes viszonyok 
között a hegy- és dombvidék alacsonyabb régióiban a cser- és a kocsánytalan tölgy különböző arányú elegyei 
alkotta erdők változatos szerkezetű állományai lehettek a térségben a legelterjedtebbek. Ezeknek az 
állományoknak a lombszintjében uralkodó a Quercus cerris vagy a Quercus petraea. A gyepszintben mindig 
van több-kevesebb igényesebb fényigényes és szárazságtűrő erdei faj. Többnyire gyakoriak a füvek és a sások 
is. Az idegenhonos fafajok aránya általában kisebb, de főleg a 0124 hrsz-ú út mentén és az Emlékpark 
környezetében jelentősek a fehér akáccal fertőzött állományrészek. Sok helyen találhatók bennük betelepült 
erdei fenyő egyedek is. Az emberi beavatkozásokkal felnyitott állományrészekben és az irtások 
környezetében jellemző az erdei szeder és az erdei iszalag eluralkodása. Néhol az állományok kigyérülő 
foltjain a rezgőnyár is megjelenik. A lombszint rendszerint laza és sok fényt áteresztő lombozatú fafajok 
uralják, aminek köszönhetően természetes állapotban gazdagabbak az alacsonyabb szintek. Az állományok 
jelentős részének a természetestől nagyobb arányú nyitottsága a térségben az erdőgazdálkodási 
beavatkozásoknak tudható be. Ahogy a térségben, úgy a tervezési terület környezetében is ma már 
leggyakrabban homogén szerkezetű, egykorú állományokat találunk, és a változatosabb szerkezetű 
állományrészek nagyon ritkák. A cserjeszint borítása a korábbi emberi hatások és a talaj függvényében igen 
változó lehet. A gyepszint a cserjeszint záródásának és magasságának megfelelően hasonlóan változó. A 
lombszintben uralkodó fent említett fajok mellett jellemző elegyfajok az Acer campestre, Acer platanoides, 
Pyrus pyraster, Sorbus torminalis, ritkábban a Tilia cordata és a Carpinus betulus. A cserjeszintben minden 
gyakoribb erdei cserjefaj előfordul, mint például Crategus oxyacantha, Cornus mas, Cornus sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Rosa canina stb. A gyepszint legszembetűnőbb fajai az általános erdei füvek és sások közül 
kerülnek ki, mint például Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Carex montana, Carex. flacca, 
Carex. michelii. A fényben gazdagabb állományokban gyakori a Brachypodium sylvaticum, és a Dactylis 
glomerata. A térségben gyakori jellegtelen állományok gyepszintjében általánosak az olyan zavarásra kisebb 
mértékben érzékeny fajok, mint a Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Viola odorata, Torilis 
japonica, Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Urtica dioica, Geum urbanum. Ez utóbbi fajok sokszor 
nádtippannal (Calamagrostis epigeios) uralt útmezsgyén is jelen vannak. Az út menti állományok peremén 
jellemző a cserjésedés is. Alacsonyabb fekvésben néhol tömeges a tatárjuhar és a veresgyűrű som. 
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RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 

Ezzel a típussal rokonítható állományok az Emlékpark természetesen beerdősülő részein és a ligetes 
állományokban azonosíthatók be. Jellemzők a térség erdőállományaiban meghatározó cser, kocsánytalan 
tölgy, hegyi szil, mezei juhar, kislevelű hárs, magaskőris, de előfordul bennük egy-egy fehér vagy rezgő nyár 
is. Néhol igen fejlett bennül a galagonya és néhol kökény alkotta cserjeszint. A sűrű, teljesen záródó 
állományok mellett vannak ligetes részek, amelyek itt többnyire jellegtelen vagy ruderális lágyszárú 
növényzet felett találhatók. Főleg az Emlékpark keleti részén, illetve az azt övező állományokban jellemező 
az őshonos egyedek közé szórtan vagy helyenként nagyobb záródásban vegyülő idegenhonos fafajok, 
leginkább a fehér akác, de néhol megjelenik az erdei fenyő is. 

RD – Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 

Az emlékpark környezetében, annak délnyugati sarkánál telepítésből származó lucos van. A területen más 
tervezett faültetvény nem található. Ezzel együtt a térségben inváziósan terjedő fehér akác sok állományban 
válik meghatározó fafajjá. A 0124 hrsz-ú út mentén, főleg az alacsonyabb fekvésű szakaszon, valamint az 
Emlékpark bekötő útjának északi oldalán lévő állományban néhol egyeduralkodó az akác, és van egy 
erdeifenyő állomány is. Az út mentén, főleg a településhez közelebbi szakaszokon néhol megjelenik a 
bálványfa is. Az ilyen állományokban általában a fenn már említett zavarástűrő erdei lágyszárúak a 
meghatározók, a kora tavaszi geofiton aspektus pedig szegény vagy teljesen hiányzik. Egyes eredetileg cseres-
kocsányos tölgyes vagy gyertyános tölgyes állományokban sokfelé, az út mentén pedig néhol jellemzően 
betolakodó akácon kívül a térségben nem jellemzőek a faültetvények és a tájidegen vagy inváziós cserje- és 
fafajok is az átlagosnál kevésbé elterjedtek. 

S4 – Erdei- és feketefenyvesek 

Összefüggő fekete vagy erdeifenyő állományok a vizsgált terület környezetében nem találhatók. Az 
Emlékparkban a barakkok területén, főleg a déli oldalon némi luccal elegyedő feketefenyő és erdeifenyő liget 
van. Ez a 30-40 éves állomány itt jelentős díszítőelemként jelenik meg és fontos tájképi elemnek minősíthető 
(24. ábra D). Emellett több olyan természeti érték van, amelyek éppen az ilyen fenyőligethez kötődnek, így 
ezek a változatos korú faegyedek jelenlétükkel színesítik a terület faunájának élőhely, illetve tápnövény 
választékát. Ahogy általában ez az állomány is elegyetlen, cserjeszint nélküli, száraz, köves aljzaton telepített. 
A gyepszint legfeljebb nyomokban őrzi az erdei vegetáció maradványait, viszont igen vastag mohréteg borítja 
a talajt. 

U3 - Falvak  

Recsk település belterületének déli része a tervezési területhez tartozó 0124 hrsz-ú út kezdeti szakaszával 
érintett. Az érintett utcák nem nagy beépítettségű, kertes, családi házas településrésznek számítanak. Az ide 
tartozó, belterületeken található kertek, gyümölcsösök, szőlő és bogyós kultúrák, udvarok, épületek együtt 
jellegzetes növény- és állatközösségek életfeltételeit tartják fenn. Mint általában az ilyen viszonyok között, 
hála a változatos terepviszonyoknak és az emberi, esetleg állati befolyásnak, viszonylag nagy diverzitású, 
urbánus növénytársulások alakulnak ki. Jellemzőek a kezelt (nyírt) és a taposott gyeptársulások és a 
viszonylag nagy fajszámmal és fajtaszámmal jelen lévő telepítésből származó faállomány. 
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U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 

A tervezési terület, illetve az út menti élőhelyek környezetében több olyan objektum is van, főleg az alsó 
útszakasza mentén, amelyek ezzel a típussal rokoníthatók. Bizonyos tekintetben az Emlékpark bejárati része, 
és a barakkok környezetében vastag kőszórással borított felszínek is ide sorolhatók. Meg kell jegyezni, hogy 
az utóbbi helyszínen idővel különös élőhelyi adottságú foltok alakultak ki, amelyeken a térségben máshol 
ritkaságnak számító állatfajok koncentrálódnak. 

Az ilyen jellegű területekre többnyire száraz, tömörített talajú, vagy nagy területen burkolt, a térközökben 
nyírt pázsitos felszín jellemző és általában stabil kerítés veszi őket körbe. A környezetükben megtelepedett 
élővilág érintettségének jelentősége az út mentén tervezett közműépítés tekintetében elenyésző. Az 
Emlékparktól déli irányban üzemelő kőbánya kb. 300 m távolságra található. A bánya üzemelésével együtt 
járó hatások, a jelentős zaj, rezgés és az intenzív szállítási forgalom, úgy az útmenti élőhelyekre, mint pedig 
az Emlékpark területén lévőkre jelentős hatással van. 

U11 - Út- és vasúthálózat 

A tervezési terület részét képezi a Recsk 0124 hrsz-ú saját használatú út (25. ábra), amelynek mezsgyéjében 
a tervezett közmű hálózati elemeit elhelyezik. Az úton, a kőbányából bonyolódó igen intenzív forgalommal 
együtt járó jelentős zaj, rezgés, por- és légszennyezés jelentő hatótényezőként van jelen, és döntően 
meghatározza az itteni élőhelyek, illetve az élővilág természetvédelmi helyzetét. 

Összegezve megállítható, hogy a Recsk 0124 hrsz-ú út mentén a közműfektetéssel érintett sávban, illetve az 
Nemzeti Emlékpark fejlesztési elképzeléseivel érintett területeken, illetve azok környezetében, ide szorosan 
kötődő védett vagy természetvédelmi szempontból különösen értékes növényfaj, illetve növénytársulás a 
nem került elő és nem is ismert. Tekintettel az élőhelyek igénybevételére, a nagy részben másodlagos 
eredetre és elhelyezkedésre ilyen flóraelemek előfordulásának igen kicsi a valószínűsége. 

Mindemellett az Emlékpark területén vannak olyan tényezők, amelyek az ott kialakult élőhelyek táj- és 
természetvédelmi jelentőségét lokális vagy akár térségi szinten felértékelik. 

Az elvégzett felmérések tapasztalatai alapján, a Nemzeti Emlékpark területén található növényzet értékes 
elemeinek, illetve az azoktól elválaszthatatlan értékes élőhelyek megóvása érdekében az alábbi szempontok 
figyelembevételét javasoljuk: 

• az igen kedvező természetességű és térségi kitekintésben is jelentős élőhelynek minősíthető felső 
tavacskát, azon és annak környezetében megtelepedett növényzettel együtt, az oda koncentrálódó 
kimagasló természetvédelmi és tudományos értékű természeti értékek miatt, a lehető legnagyobb 
területen változatlan állapotban kell meghagyni és az egyéb beruházási elemeket úgy tervezni, 
kivitelezni, hogy azok e terület ökológiai állapotát ne befolyásolják; 

• az idősebb faegyedeket, ligeteket és szegélytársulásokat a park és más beavatkozási helyszíneken a 
lehetőt legnagyobb mértékig kímélni érdemes; 

• az Emlékpark területén, főleg annak déli oldalán telepített erdeifenyő és lucfenyő ligetet, jóllehet e 
fajok nem tájhonosak érdemes megkímélni, egyrészt a fontos tájesztétikai szerepük miatt, másrészt, 
mert érdekes állatfajok élőhelyeinek számít; 

• a főépület előtt álló, lábon száradó idős tölgyet javasoljuk megőrizni; 
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• a területen átszivárgó erek medrét nem javasoljuk stabilizálni, hanem a természetes állapot 
meghagyását preferálni, mivel az egyedi növény és állatközösségeket tart fenn. 

6.7.4.2. A tervezési terület állatvilága 

Az Emlékpark területén az élőhelyválaszték jóval nagyobb, mint az a térségben általánosan jellemző. Az erdő 
jellegű, többnyire változatos faj- és korszerkezetű, több vegetációs szinttel és holtfával is rendelkező 
állományok a kis területen többféle típussal vannak jelen. A fás-cserjés élőhelyek jelentős tagoltsága szintén 
kedvez az állatvilágnak. A nyílt élőhelyek, bár növényzetük többnyire fajszegény, szintén nem elhanyagolható 
élőhely szigetnek számítanak a zárt erdőkkel meghatározott tájban. Az emlékpark területén kialakított 
mesterséges vízmegtartó medencék értékes ízeltlábú együtteseket tartanak fenn és igen fontos kétélű 
szaporodó helyeként is funkcionálnak. A mesterséges eredet mellett, a park és környezete tehát, kifejezetten 
értékes élőhely, úgy lokális, mint egyes élőlénycsoportok, főleg rovarok és kétéltűek tekintetében térségi 
kitekintésben is. Azokon a helyszíneken, amelyeken a tervek szerint jelentős változások várhatók a tervezett 
beruházás keretében (látogatóépület, térszerkezet változás) legfőképpen a felső tavacska és környezet 
számít különösen egyedi és védendő élőhelynek (12. táblázat). A jelenleg sűrű, másodlagos szerkezetű 
erdővel borított 0115/3 hrsz-ú terület park jellegűvé alakítása, ha a természetes adottságokat tekintetbe 
véve történik az átalakítás, akár az az élőhelyi diverzitás növekedését is magával hozhatja, ami a fauna 
tekintetében is előnyös lesz. Magán látogatóépület létesítésével beépítésre szánt helyszínen jelenleg 
nincsenek különösen értékes élőhelyek, viszont a kivitelezés és a tervezett funkciók jó, ha tekintettel vannak 
arra, hogy a közeli nagyobb értéket képviselő felső tavacska és környezete ne károsodjon, azon degradációs 
folyamatok ne induljanak be. A bejárati résznél, ahol a parkolók kiterjesztését és burkolását tervezik, inkább 
a térségben közönséges, és általánosan elterjedt fajoknak szolgálnak élőhelyül az akáccal fertőzött fiatal 
állományok. 

A Recsk 0124 hrsz-ú közút menti területeken a fentiekkel ellentétben, főleg a tervezési sávban és a becsült 
15-20 m szélességűnek becsült általános élővilágvédelmi hatásterületen, rövid szakaszok kivételével, 
alapjában véve kifejezetten kedvezőtlenek a fauna élőhelyi adottságai. Az általánosan jellemző erős 
degradáció mellett, az út menti faállományokban kifejezett az akác térhódítása és főleg a felső szakaszoknál 
kiterjedt irtásterületek is vannak. Az alsó szakaszokon az út környékén erős és permanens az antropogén 
tényező jelenléte. A Cservice-patak völgyében vannak viszonylag jó természetességű kaszálórétek és a patak 
mente is hosszú szakaszokon relatíve jó élőhelyi feltételeket biztosít, viszont az út menti hatásterületen ez 
kevésbé állapítható meg. A ruderális jellegű élőhelyek kedvezőtlen élőhelyi adottságait fokozza az időnként 
jelentős tehergépjármű fogalommal együtt járó zaj, rezgés, por- és légszennyezés, valamint az útszegélyre 
kiterjedő taposás, amihez további kedvezőtlen tényként járul hozzá az állatvilágban gázolásokkal okozott 
veszteség. Közvetlenül az út mentén megtalálható élőhelyeken, az erős terhelés következtében faunisztikai 
és természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra egyik csoportból sem igen lehet számítani. Itt 
alapjában véve inkább ideiglenesen odatévedt, vagy átvonuló egyedekről, mintsem egy-egy állatfaj stabil 
állományairól lehet beszélni. A hatásterületen az erős zavarás miatt, költőfajként még a sűrű cserjésekkel 
borított szakaszokon is, csak inkább a térségben általánosan elterjedt, kistestű énekesmadarakkal lehet 
számolni. 

A fentiek során már részletezett időjárási szélsőségek, főleg a tartósan hideg és száraz tavasz a faunára is 
mélyen rányomta bélyegét. Ez utóbbi leginkább a rovaregyüttesek faj- és egyedszámában feltűnő. Itt is, mint 
mindenfelé az országban a május-júniusi időszakban, amikor a rovarok aktivitása a legmagasabb a 
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mintavételezések során regisztrált faj- és egyedszám csupán a töredéke volt az ilyenkor általában 
megszokottnak. Az Emlékparkban és az út menti hatásterületen azonos technikákkal, hasonló intenzitással 
és nagyjából megegyező nagyágú területen végzett mintavételezések eredménye mindezzel együtt igen nagy 
eltérést mutat az előbbi helyszín javára, úgy kvalitatív, mint kvantitatív tekintetben (26. ábra). 

Az Emlékparkban és annak közvetlen környezetében, valamint a 0124 hrsz-ú út mentén, beazonosítható 
különféle élőhelyeken a fauna struktúrája és diverzitása alapvetően a térségre általánosan jellemző mutatók 
szerint alakult. Jelentős egyedi sajátossága azonban az Emlékparknak és az ahhoz szervesen kapcsolódó 
környező területeknek, hogy az élőhelyek diverzitása nagyobb, mint a térségre jellemző jóval egyhangúbb 
cseres tölgyesekben.  

 
26. ábra: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén (balra) és a Recsk 0124 hrsz-ú saját használatú út felső, kb. 1000 m hosszú szakasza 
mentén (jobbra) különböző módszerekkel, de főleg kopogtatással és fűhálózással, május 21-én előkerült teljes bogáranyag. 

A Emlékparkban zoológia szempontból különösen az olyan mozaikosan elhelyezkedő élőhelyfoltok megléte 
számít értéknek, amelyeken a térségben máshol ritkán fellelhető fajok koncentrációja valósul meg. 
Mindenekelőtt az igen jó természetességű, és változatos növényzetű felső tavacska érdemel 
megkülönböztető figyelmet ebben a tekintetben. Az állandóan nedves környezet és a stabil vizes élőhely 
kedvező feltételeket biztosít számos értékes ízeltlábú fajnak. Előfordul a védett szegélyes vidrapók 
(Dolomedes fimbriatus), kedvező élőhely több szitakötőfaj számára, de a veszélyeztetett sárgahasú unka 
(Bombina variegata) is jelentős egyedszámmal fejlődik benne. A tavacskának az északi partja mentén 
fajgazdag vízparti növényzet képez viszonylag széles sávot. Ezen az apró élőhelyfolton jelentős faj- és 
egyedszámmal koncentrálódnak a vízparti növényekhez, sásfélékhez és nádhoz kötődő nád- és sásbogarak, 
amelyek több itt kimutatott faja manapság úgy a Mátrában, mint országosan is ritkának számít. Emellett 
számos szintén ritkán előkerülő egyéb bogárfajt is kimutattunk, főleg a futóbogarak, levélbogarak és az 
ormányosbogarak családjából (13. táblázat). 

Az emlékpark területén és annak határárain főleg a ligetes jellegű, vegyes szerkezetű faállományokban 
vannak idős, nagyméretű faegyedek. A legnagyobb jelentőségük a kocsányos tölgyeknek, nyáraknak és 



53 

égereknek van, amelyeken nagy fajszámmal koncentrálódnak a különféle bogarak, számos ritka és védett 
fajjal, legfőként a cincérek családjából. A záródó állományokban a talajfelszíni faunára jellemző védett 
futrinkák több faját is feljegyeztük. A madarak tekintetében is leginkább a változatos szerkezetű, idősebb 
faállományoknak van jelentősége. A különleges madárvédelmi (Natura 2000) terület kijelölésének alapjául 
szolgáló fajok közül ide kötődő költőállománya van a tövisszúró gébicsnek, de megjelenik a balkáni 
tarkaharkály is. A Natura 2000 terület szempontjából fontos közép fakopáncs és fehérhátú fakopáncs a 
felmérések során ugyan nem került elő, de potenciális fészkelőként nem lehet őket teljesen kizárni, hiszen 
ezek a térség zárt erdőterületein jelen vannak. A környéken megfigyeltük az örvös légykapót, hamvas küllőt 
és a kék galambot, amelyek szintén a különleges madárvédelmi terület jelölő fajai. Az emlékpark területén 
stabilan fészkelő egyetlen jelölő faj a tövisszúró gébics, amely az utat kísérő bozótosban is jelen van, mint 
költőfaj. Barakképületek környezetében telepített és nagyméretű fákká nőtt tűlevelű állomány a tájesztétikai 
jelentőség mellett egyedi állatvilágot is vonz. Ezen a köves területen igen népes faligyík állományt él, a ligetes 
részeken és a területet körbevevő faállományokban jelentős a lábatlan gyík állomány. 

Az alábbiakban a terület faunájának főbb jellemzőit vázoljuk, terepi felmérések tapasztalatai alapján, 
kiemelve a faunisztikai és természetvédelmi szempontból jelentősebb fajokat. 

Gerinctelen fauna 

A puhatestűek szárazföldi fajainak a terepen eddig begyűjtött, főleg elpusztult egyedek vázából álló anyag 
feldolgozásának eredményeképpen, meglehetősen alacsony diverzitású faunakép alakult ki a házas 
szárazföldi csigákból. A csiganépesség legtöbb képviselőjére tartósan száraz időszak kedvezőtlenül hatott, 
ami nagymértékben befolyásolta a területen kimutatható fajok számát. Az eredmények alapján a közvetlenül 
érintett területről, illetve annak hatásövezetéből, a térségben egyébként általánosan elterjedt, 
közönségesnek mondható fajokat lehet kimutatni. Ritkábbnak, illetve természetvédelmi szempontból 
jelentősebbnek ítélhető faj az érintett területeken nem került elő. Az egyetlen természetvédelmi oltalom 
alatt álló faj az éti csiga (Helix pomatia), amely a korábbi száraz nyarak és a korlátozott élőhelyi adottságok 
miatt meglehetősen ritka. A megtalált csigaházak alapján feltehetően egyébként sem túl gyakori a területen. 
Az Emlékpark területén, és az út menti cserjés, magaskórós tisztásokon, erdőszegélyeken és irtásokon 
viszonylag nagy számmal fordult elő a pannon csiga (Cepaea vindobonensis), de megtaláltuk a ragyogó csiga 
(Cochlicopa lubrica), tonnacsiga (Chondrula tridens), bábcsiga (Pupilla muscorum), kristálycsiga (Oxychilus 
glaber) és a Vallonia costata egyedeit is. A barakkok környezetében vastag mohával borított köves felszínen 
előkerült a Cochlodina laminata és az Ena obscura, mint a térség hasonló élőhelyein is általánosan elterjedt, 
de nagyobb élőhelyi kötöttségű fajok. A vizsgált területek szárazföldi házascsiga fajairól kapott adatok és 
eddigi tapasztalatok tükrében feltételezhető, hogy jelentős faj- és egyedszámú népesség a területen nem 
várható. Különös, egyedi értéket faunisztikai vagy természeti értéket képviselő szárazföldi csigafajok 
előfordulására az Emlékpark területén és az út menti hatásterületen kis valószínűséggel lehet számítani. 

A pókok közül az érintett területen, nagyobb jelentősége a felső tavacskán stabil és viszonylag népes 
állományú, védett szegélyes vidrapóknak (Dolomedes fimbriatus) van. Ezen az élőhelyen, főleg a tavacska 
nedves, magaskórós növényzetű környezetében a legnagyobb diverzitású a pókfauna. Az erdős és cserjés 
élőhelyeken a felmérések során szokatlanul alacsony volt a regisztrált egyedszám és fajszám, ami a 
szélsőséges időjárásnak lehet a következménye. A kiterjedt, szárazabb, fátlan élőhelyeken jellemző a pusztai 
farkaspók (Paradosa agrestiss) és a földi farkaspók (Trochosa terricola). Az erdőszéleken sok a hálószövő pók, 
közöttük a közismert koronás keresztespók is előfordul (Araneus diadematus). Nem túl nedves fás 
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területeken itt is előfordul a vörös rablópók (Harpactocrates rubicundus) és a horgas keresztespók (Singa 
hamata). A tó mellett és a barakkok alatti, vízszivárgástől nedves, magaskórós növényzettel meghatározott 
völgyben leginkább a réti farkaspókkal (Lycosa radiata) és a csodáspókkal (Pisaura mirabilis) lehetett 
találkozni. A cserjésedő, magasfüves tisztásokon, erdőszéleken feltűnő faj a darázspók (Argiope bruennichi). 
A vizsgálatok tapasztalatai alapján a pókok tekintetében is leginkább a felső tavacska és annak környezete 
számít különösen értékes és egyedi élőhelynek. 

Az alacsonyabb rendű rovarok közül vizes élőhelyekhez kötődnek a szitakötő- ill. légivadász-fajok. Az ér 
menti vizes medencék, különösen a felső tavacska alkalmas élőhely a szitakötők számára. Bizonyára több faj 
fejlődik benne. Jelentős egyedszámmal figyeltük meg a vörös légivadászt (Pyrrhosoma nymphula). Leginkább 
a tó környékén mozgott a laposhasú acsa (Libelulla depressa) és a kéksávos légivadász (Enallagma 
cyathigerum). A tisztásokon több alkalommal volt látható a zöld óriásacsa (Anax imperator), amely akár a 
tavacskában fejlődhet is. Az érintett területen alapjában véve korlátozottak a feltételek a szitakötők számára, 
viszont e tekintetben is a felső tavacska lokálisan jelentős élőhelynek számít. 

Az egyenesszárnyúak potenciális diverzitása, ha a tisztások és hegylábi rétek füves élőhelyeit nem számítjuk, 
feltehetően viszonylag alacsony az Emlékpark területén, a közút mentén pedig méginkább korlátozottak az 
életfeltételeik. Védett vagy természetvédelmi, illetve faunisztikai szempontból különös értéket képviselő faj 
előfordulásának nem nagy az esélye, igaz az e csoportra vonatkozó ismeretek inkább nyári megfigyeléssel 
alapozhatók meg. Az elmúlt időszakban az időjárási szélsőségek az egyenesszárnyúakat is hátrányosan 
érintették. E csoport szempontjából kedvezőtlen a magaskórós és cserjés szegélytársulások talajának tartós 
kiszáradása. A közút mentén található réteken, a jellemző, zömmel általánosan elterjedt fajok a mélyebb 
fekvésű, nedvesebb, kaszálatlan területekre szorultak. Bizonyos szárazság- és melegkedvelő fajok, mint a 
rövidnyakú rétisáska (Euchorthippus declivus), a foltos rétiszöcske (Platycleis albopunctata), közönséges 
rétisáska (Chorthippus parallelus) és a szürke avarszöcske (Pholidoptera griseoaptera) általában 
elszaporodnak a nyár folyamán, viszont a lekaszált réten kis egyedszámú állományaik maradtak csak meg. Az 
erdőszéleken gyakran találkoztunk a pirregő tücsökkel (Oecanthus pellucens) is. Az időjárási szélsőségek nem 
kedveztek az egyenesszárnyúaknak, így jelentős egyedszámmal egyik fajt sem figyeltük meg. Az út menti 
füves, kevésbé nedves élőhelyeken, a Cservice-patak völgyében gyakori volt az általánosan elterjedt olasz 
sáska (Calliptamus italicus). 

A szárazföldi poloskák erősen kötődnek egyes élőhelytípusokhoz, a növényevő fajok többségének a 
megmaradása, pedig az adott faj számára szükséges növényzetstruktúra megléte feltételnek számít. A 
felmérések során védett vagy természetvédelmi szempontból jelentős faj nem került elő. A ritkább fajok 
közül feljegyeztük a gyilkospoloskát (Rhynocoris iracundus) és a foltos rablópoloskát (Peirates hybridus). A 
leggyakrabban a tüskéslábú mezeipoloska (Stenodema calcaratum), a réti ugrópoloska (Halticus apterus), a 
vöröslábú tolvajpoloska (Prostemma guttula), a mezei tolvajpoloska (Nabis pseudoferus), a nádi bodobács 
(Ischnodemus sabuleti), a közönséges díszesbobobács (Rhyparochromus vulgaris), a hatfoltos földipoloska 
(Tritomegas sexmaculatus), a mórpoloska (Eurygaster maura), a paréjpoloska (Eurydema oleraceum), a 
csíkos pajzsospoloska (Graphosoma lineatum), a bencepoloska (Raphigaster nebulosa), a tüskés 
címerespoloska (Picromerus bidens) és a nagy címerpoloska (Acathosoma haemorrhoidale) jelentkeztek. 

A talajfelszíni ízeltlábúak közül a bogarak tartoznak a monitorozás jellegű megfigyelések leggyakrabban 
vizsgált objektumai közé. Az emlékpark területén leginkább a ligetes és erdősült élőhelyek, illetve a felső 
tavacska környezete vehető olyan élőhelynek, ahol a futóbogarak jelentős állományaira lehetett számítani. 
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Ezzel szemben a közút menti zavart, egyhangú, kiszáradó erdei élőhelyek, és az alsó szakaszon a gyep jellegű 
élőhelyek futóbogár-együttesei meglehetősen fajszegénynek bizonyultak, ahol igen kis egyedszámmal csak a 
térségben általánosan fajok jelentkeztek. A mezofil erdő jellegű élőhelyeken általában jelentős 
egyedszámmal élnek a nagy testű futóbogarak, köztük védett bábrablók és futrinkák. Ahogy már más 
csoportoknál taglaltuk, úgy a bogarak kimutatható faunaképét is döntő mértékben befolyásolták a tartósan 
igen kedvezőtlen időjárási viszonyok. Arra tekintettel, hogy hegyvidéken élő a futóbogárfajok többsége a 
nedves vagy a mérsékelten nedves élőhelyeket preferálja, az élőhelyek kiszáradás az állományaik drasztikus 
csökkenését eredményezte. Ez a körülmény, mint a teljes ízeltlábú fauna esetében általánosságban, a 
kimutatható futóbogárfajok számát is negatívan befolyásolta. 

A kombinált módszerekkel, végzett megfigyelések leginkább az erdő jellegű élőhelyeken voltak 
eredményesek. A kedvezőtlen élőhelyi feltételek ellenére az élőhelyek állapota alapján várt védett 
futrinkafajok többségét sikerült kimutatni a területről. A május-júniusi és szeptember-októberi időszakban 
végzett felmérések eredményeként az Emlékpark erdőjellegű élőhelyein, pontosabban a tavak környékén és 
a 0111/6 hrsz-ú erdőterülettel határos részen a következő védett futóbogarakat mutattuk ki: fekete 
cirpelőfutó (Cychrus caraboides), kis bábrabló (Calosoma inquisitor), kékfutrinka (Carabus violaceus), ligeti 
futrinka (Carabus nemoralis), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kék laposfutrinka (Carabus intricatus), 
sokszínű futrinka (Carabus arvensis), selymes futrinka (Carabus convexus). Azokon a területeken amelyeken 
a tervezett beavatkozások során nagyobb változások várhatók (2. táblázat) futrinkákat nem mutattunk ki. Ez 
utóbbi oka egyrészt az erdei élőhelyek kedvezőtlen állapota, de a talaj kiszáradása sem lényegtelen e 
tekintetben. 

Az árnyas, erdőjellegű élőhelyeken jellemző nagyobb testű holyvaalkatúak a négypettyes dögbogár 
(Xylodrepa quadripunctata) és a lobkoronában élő nagytestű lódarázsholyva (Velleius dilatatus). Rendszerint 
magasan a fák lombkoronájában mozognak a különböző virágbogarak, amelyek jellemző védett faja a 
pompás virágbogár (Cetonischema aeruginosa). Nem állnak természetvédelmi oltalom alatt a lobkoronában 
élő további virágbogárfajok, amelyek azonban határozottan jellemzők a gyertyános tölgyesekre: márványos 
virágbogár (Liocola lugubris), smaragdzöld virágbogár (Eupotosia affinis) és a rezes virágbogár (Netocia 
cuprea). Száraz rőzsén vagy ágakon fordult elő a viszonylag ritka hoszúcsápú orrosbogár (Platisomus albinus). 

A korhadó holt fában fejlődő fajok közül jellemző védett fajok a kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus), 
szarvasbogár (Lucanus cervus) és a tülkös szarvasbogár (Sinodendron cylindricum). De előfordult a nem 
védett kis fémesszarvasbogár (Platycerus caraboides) is. Szintén fában fejlődik a különös faunisztikai értéket 
képviselő cardinális pattanóbogár (Ampedus cardinalis), de ma már a terület cserjéseiben megtalált 
sárgafoltos díszbogár (Ptosima flavoguttata) is egyre ritkább. 

A természetvédelmi szempontból jelentős növényevő bogárcsaládok képviselőt leginkább ligetes 
élőhelyeken, erdőszegélyeken és nedves, magaskórós növényzetű élőhelyeken lehetett megtalálni. A fajok 
többsége erősen kötődik a növényzeti típushoz, illetve jelenlétük előfeltétele a tápnövény megléte. A fában 
fejlődő fajok közül főleg a cincérek fordulnak elő viszonylag nagy változatossággal, bár a hideg májusi idő itt 
is érezhetően nagyon megtizedelte az állományaikat. A védett hőscincér – bár ismert a térségből – a vizsgált 
viszonylag fiatal állományokban nem várható. A megjelenését a területen teljességgel kizárni nem lehet, 
főleg a parancsnoki épület előtt álló lábon száradt idős kocsánytalan tölgyön. Ennek a faj számára 
megfelelőnek minősíthető élőhelynek az átvizsgálása során nem találtuk meg a nagy hőscincér jellegzetes, 
jól felismerhető rágásnyomait. Mindemellett ennek a kiszáradt faegyednek a meghagyása kimondottan 
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kívánatos lenne, mert számos egyéb saproxilofág rovar fontos élőhelyének számít. A területen viszonylag 
gyakori a védett kis hőscincér (Cerambyx scopolii). A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, gyakoribb 
cincérek közül viszont számos fajt sikerült megfigyelni a területen: csőszcincér (Prionus coriarius), tarkacsápú 
karcsúcincér (Ruptela maculata), cser töviscincér (Rhagium sycophanta), ködfoltos cincér (Mesosa nebulosa), 
kéttövises ecsetcincér (Pogonocherus hispidus), változékony korongcincér (Phymatodes testaceus), kétöves 
karcsúcincér (Stenurella bifasciata), sárgafarú darázscincér (Plagionotus detritus), közönséges darázscincér 
(Cytus arietas). Előfordult az erdei fenyőhöz kötődő, a térségben viszonylag ritkának számító hosszúcsápú 
légycincér (Molorchus minor) és a kétszínű virágcincér (Anastrangalia sanguinolenta) is. További ritkább 
cincérként vannak jelen a kimutatott fajok között a kék korongcincér (Callidium violaceum) és a frakkos cincér 
(Callimoxys gracilis). 

A tavacska környezetében különösen a vízparti növényeken élő sás- és nádbogarak érdekesek. Különösen 
vízparti, ritkás, zsenge nádfoltokon több szélesen elterjedt faj mellett, külön figyelmet érdemel az aranyos 
nádbogár (Donacia clavipes), amelyet itt jelentős egyedszámmal figyeltünk meg. Ez a faj ma már országszerte 
ritkaságnak számít. A tölgyön, főleg rügyeken és lombon rágó levélbogarak és ormányosbogarak közül a 
tavasszal és a nyár elején aktív fajokat igen alacsony egyedszámmal és fajszámmal mutattuk ki, jóllehet az 
élőhelyek állapota alapján jelentős diverzitásra számítottunk, és feltételeztük faunisztikai szempontból 
kiemelkedő fajok jelenlétét is. Vélhetően a nagyon száraz tavasz, gyakori erős légmozgások és a szokatlanul 
tartós hideg idő a felelős ezeknek a bogaraknak a megfogyatkozásáért. A faunisztikai tekintetben különös 
értéket képviselő, tölgyhöz kötődő, több potenciálisan jelen lévő zömökbogárfaj közül máskor tavasszal 
nyilván kifejezetten gyakori kétpettyes zömökbogarat (Cryptocephalus bipunctatus) lehetett csupán 
megtalálni. Figyelmet érdemel az erdei- és lucfenyőhöz szorosan kötődő fenyves-lombormányos (Polydrusus 
impar) jelenléte a barakkok melletti fenyőligetben. 

Az alaposan és komplex technikák alkalmazásával végzett coleopterológiai felmérések eredményei nagyon 
eltérnek az emlékpark egyes területrészeinek vonatkozásában. A legtöbb fajt a felső tavacska környékén, a 
vizes medencéket körbevető erdősült élőhelyeken, valamint, főleg a fitofág fajokat a parancsnoki épület 
mögötti cserjésedő területen mutattuk ki. Az Emlékpark területével összehasonlítva a 0124 hrsz-ú út mentén 
a bekötő úttól lefelé számítva kb. 1000 m hosszan folytatott mintavételezésekből a regisztrált bogárfajoknak 
alig 10 %-a került ki, és a regisztrált egyedszám is alig érti el teljes bogáranyag 5 %-át (26. ábra). Az út alsóbb 
részein szúrópróbaszerűen vett mintákban a szélsőségesen alacsony egyedszám mellett különös figyelemre 
érdemes bogárfaj nem került elő, ami a kedvezőtlen időjárás mellett az út menti sáv meglehetősen rossz 
természetességére is visszavezethető. 

A tervezési területen és környékén jellemző szárazföldi makrogerinctelenek közül természetvédelmi 
szempontból a különböző nagylepkéknek van még jelentősége. A ritkább nagylepke-fajok potenciális 
jelenléte, tekintettel a szegényes tápnövényválasztékra inkább véletlenszerű, és a környező kisebb 
mértékben zavart területekről idetévedt példányokkal kell inkább számolni. Stabil állományuk a különösen 
értékes lepkefajoknak kis valószínűséggel alakul ki a tervezési területen és a hatásterületen. Leginkább a 
térségre jellemző, általánosan előforduló nagylepkefajok fordulása jellemző: atalanta lepke (Vanessa 
atalanta), bogáncslepke (Vanessa cadui), nappali pávaszem (Nymphalis antiopa), kis rókalepke (Aglais 
urticae), fehérpettyes álcsüngőlepke (Syntomis phegea), közönséges boglárkalepke (Polyommatus icarus), 
kénes lepke (Colias hyale), hajnalpír lepke (Anthocaris cardamines), mustárlepke (Leptida sinapis), 
citromlepke (Gonopteryx rhamni), nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), c-betűs lepke (Comma c-album). 



57 

Tekintettel az érintett terület élőhelyi adottságaira az araszolók, szövőlepkék is figyelemre érdemes 
diverzitással lehetnek jelen, viszont a fajok többségének preimaginális fejlődési időszakában bekövetkezet 
tartós hideg időjárás és nyilván egyéb kedvezőtlen feltételek folytán, a növényeken és a fák lombozatában 
gyakorlatilag nem lehetett lepkehernyókat találni. Mindemellett az élőhelyi adottságok alapján azt nagy 
bizonyossággal előre lehet jelezni, hogy a tervezett beruházási elemek nem fogják rontani egyik kiemelkedő 
természetvédelmi jelentőségű lepkefaj természetvédelmi helyzetét sem a területen. 

Az egyéb rovarcsoportokból további feltűnő védett faj az erdei vöröshangya (Formica rufa), amelynek nagy 
népességű bolyaival a tavak környéki erdősült élőhelyeken és a 0111/6 hrsz-ú erdőterületen lehetett 
találkozni. 

Gerinces fauna 

A tervezési területen és annak környezetében az erek és az emlékparkban található, mesterséges eredetű 
tavacskák nem alkalmas élőhelyek a halak számára. Ezeken az élővilág-védelmi szempontból egyáltalán nem 
jelentéktelen vizes élőhelyeken halak nem fordulnak elő. 

 
27. ábra: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén megfigyelt nagy természetvédelmi jelentőségű zoológiai értékek: A – az országosan 
ritka aranyos nádbogár jelentős, stabil állománya él a felső tavacskán; B – a vizes medencék, főleg a felső tavacska térségi szinten is 
jelentős sárgahasú unka élőhelyek; C – az erdős élőhelyeken jelentős lábatlan gyík állomány létezik; D – a barakképület padlásterében, 
a lehullott ürülék alapján ítélve, kistestű denevérfaj jelentős kolóniája telepedett meg 

Az emlékpark területén található vizes élőhelyek közül különösen a felső tavacska számít úgy lokálisan, mint 
a tágabb környezetben is fontos kétéltű szaporodóhelynek. Az állandó vízállás, jó vízminőség és az igen jónak 
minősíthető ökológiai állapot, főleg a sárgahasú unka (Bombina variegata) számára biztosítanak kiváló 
élőhelyet. A május-júniusi időszakban a tavacskában fejlődő békalárvák száma több ezer egyedre volt tehető. 
A kedvező élőhelyi viszonyokat mutatja, hogy a sárgahasú unka egyedeivel a környéken minden vízállásban 
lehetett találkozni, még a mélyebb, tartósan vízzel telt keréknyomokban is. Viszonylag gyakori a nedvesebb 
erdőkben és a magaskórósokban a zöld levelibéka (Hyla arborea), amely a térségben általánosan elterjedt, 
ahogy az erdő jellegű élőhelyek jellemző békafaja az erdei béka (Rana dalmatina) is. 

A vizsgált területen leggyakoribb hüllőfaj fali gyík (Podarcis muralis), amelynek az emlékpark területén igen 
népes állományát figyeltük meg, főleg a nyílt élőhelyeken. A barakkok területén igen nagy állománya van a 
fajnak, aminek főleg a telelő állomány miatt, akkor lehet jelentősége, ha a talaj mozgatásával járó munkák a 
hüllők hibernációs időszakában történnek. A térségben általánosan elterjedt fürge gyíkot (Lacerta agilis) ezzel 
szemben, csak a település közelében, a közút menti füves területeken találtuk meg. Az emlékpark nagyobb 
jelentőségű természeti értékei között a lábatlan gyík (Anguis fragilis) stabil és erős állománya is figyelmet 
érdemel. Főleg az erdősült élőhelyeken rendszeresen találkoztunk vele a felmérések során. A Natura 2000 
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terület tekintetében fontos fajokként számontartott erdei siklót (Zamenis longissimus) és a zöld gyíkot 
(Lacerta viridis) a megfigyelések során nem mutattuk ki, de jelenlétük az élőhelyek alapján nem kizárható ki. 

A gerincesek közül a madarak számítanak az emlékpark területére és a Recsk 0124 hrsz-ú közút menti 
élőhelyekre tervezett beruházási elemek várható környezeti hatótényezőinek széles skálájával érintett 
hatásviselőknek. A hatásoknak kitett földterületek a Mátra (HUBN10006) nevű különleges madárvédelmi 
területhez tartoznak, aminek okán nagyon lényeges tisztázni, hogy a beavatkozások és a későbbi használat 
becsült hatásterületén a madarak közül mely fajok vannak jelen, mint hatásviselők, akár mint költőfajok, akár 
mint rendszeres átvonulók. A Natura 2000 terület tekintetében elsődleges fontosságú a kijelölés alapjául vett 
fajok jelenlétének és prognosztizálható érintettségének a megismerése a beruházással érintett területeken. 

A tavaszi, koranyári és őszi madártani felmérések során a vizsgált területen az ott található élőhelytípusokra 
jellemző, a Mátrában hasonló habitatokban általánosan elterjedt madárfajokat jegyeztük fel. A Mátra 
(HUBN10006) különleges madárvédelmi (Natura 2000) terület kijelölésénél alapul vett, nagyobb 
természetvédelmi jelentőségű madárfajok közül az Emlékpark területén, illetve annak környezetében és a 
Recsk 0124 hrsz-ú közút menti élőhelyeken egynek sem ismertek költőállományai. Rendszeres költőfajként 
jelen van, a térségben egyébként általánosan elterjedt tövisszúró gébics (Lanius collurio), úgy az emlékpark 
területén, mit a közút menti cserjés élőhelyeken. Egyéb jelentősebb jelölő fajok közül a vizsgált területen 
ugyan nem fordult elő a felmérések idején, de a környéken jelen van a fekete harkály (Dryocopus martius) és 
a hamvas küllő (Picus canus), de a közép fakopáncs (Dendrocopus medius) és a fehérhátú fakopáncs 
(Dendrocopos leucotos) csak potenciális fajként jöhet számításba. A környéken jelen van a kék galamb is, így 
potenciális fajként a hatásterületen sem lehet kizárni (Columba oenas). Ez utóbbi utóbbi faj az emlékpark 
területén inkább átmenetileg jelenik meg. A balkáni fakopáncs (Dendrocopus syriacus) szintén általánosan 
elterjedt és az Emlékpark területén is potenciális költőfajnak vehető, bár a 0124 hrsz-ú közút közelében, főleg 
a település övezetében van leginkább jelen. Az útmezsgye igénybevétele során várhatóan megjelenő hatások 
e fajt legfeljebb igen áttételesen érinthetik. 

Az Emlékpark területén stabil költőfajként jelen van a nagy fakopáncs (Dendrocopos major), a csuszka (Sitta 
europaea) és a hegyi fakusz (Certhia familiaris). A térségben általánosan elterjedt erdei madárfajok többsége 
a hatásterületen is megtalálja az életfeltételeit és rendszeres költőfajoknak számítanak a fekete rigó (Turdus 
merula), énekes rigó (Turdus philomelos), tengelic (Carduelis carduelis), erdei pinty (Fringilla coelebs), szürke 
légykapó (Muscicapa striata), széncinege (Parus major), sárgarigó (Oriolus oriolus), fülemüle (Luscinia 
megarhynchos), meggyvágó (Cocostraustes cocostraustes) stb. Az utóbbi fajok megjelennek a 0124 hrsz-ú út 
menti cserjésekben és erdőterületen. Az út menti 15-20 m-es sávban jelentős költőállományokra az élőhelyek 
állapotából adódóan és a folyamatos zavarás miatt kis eséllyel lehet számolni. A madártani felmérések 
részletes ereményei az I., II. és III. mellékletekben találhatók meg. 

Az emlősök közül legnagyobb mértékben a baraképületben megtelepült kistermetű, törpedenevérfaj 
(valószínűleg Pipistrellus sp.) kolóniának van jelentősége a tervezett beruházás szempontjából. A parancsnoki 
épület ereszén a faborítás alatt is vannak denevérek. A kápolna hátsó részén az épület közelmúltban történt 
megcsúszásával keletkezett repedésbe a nyomok alapján szintén behúzódtak denevérek. A település 
közelében, főleg a gyepterületek felett az esti órákban feltűnőek egyebek mellet a térségben is általánosan 
elterjedt korai denevér (Nyctalis noctula) és más ritkább fajok vadászó egyedei. Az út mentén tervezett 
közműfektetés hatásainak denevérvédelmi szempontból nincs jelentőségük. Az épületekben ideiglenesen 
vagy tartósan megtelepedett denevéreknek a tervezett beruházási elemek tekintetében az esetben lehet 
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jelentőségük, amennyiben azokat lebontják vagy helyreállítják. Előfordulhat, hogy a munkák idején 
denevérek tartózkodnak az érintett épületekben. A problémát a természetvédelmi kezelő bevonásával kell 
kezelni, aminek feltételeit az engedélyben is rögzíteni kell. Amennyiben a denevérvédelmi probléma a 
kivitelezés idején is fennáll nem kerülhető el a természetvédelmi szakfelügyelet, aminek keretében 
szakember állapítja meg a kolóniák helyét, azok nagyságát és identifikálja az érintett denevérfajokat. 
Ajánlásokat tesz a probléma megoldására és szükség szerinti a veszélyeztetett egyedek mentésére 
vonatkozóan. 

A kisemlősök közül az alábbiak fordulnak elő a vizsgált területeken: sárganyakú erdeiegér (Apodemus 
flavicollis), mezei pocok (Microtus arvalis), mezei cickány (Crocidura suaveolens), törpe cickány (Sorex 
minutus). Az Emlékpark területén is jelen van, bár kis egyedszámú állománnyal a vakond (Talpa europaea) és 
a keleti sün (Erinaceus europaeus). A fellelt életnyomok alapján előfordul a nyest (Martes foina) is. 
Megjelennek a környéken is mindenfelé elterjedt, olyan vadászható emlősfajok mint a mezei nyúl (Lepus 
europaeus), róka (Vulpes vulpes), őz (Capreolus capreolus) és vaddisznó (Sus scrofa). Nagyobb, vagy egyedi 
jelentőségű emlősfaj, pl. nyuszt (Martes martes), nagy pele (Glis glis) a területen nem került elő. Ezek 
megjelenésének, tartós megtelepedésének a vizsgált területen a rendelkezésre álló környezeti, illetve 
élőhelyi adottságok mellett nem nagy a valószínűsége ugyan, bár teljességgel nem kizárható. 

13. táblázat: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén és környezetében feljegyzett természetvédelmi szempontból nagyobb jelentőségű 
állatfajok és azok prognosztizálható érintettsége a beruházás hatásaival  

FAJ ÉRINTET
TSÉG 

ÉRINTETT RELATÍV 
ÁLLOMÁNY-NAGYSÁG 

TERMÉSZETV. 
JELENTŐSÉG 

HABITAT vagy BIRD 
DIREKTIVA 

Dolomedes fimbriatus 2 2 V - 
Cychrus caraboides 2 2 V - 
Calosoma inquisitor 2 2 V - 

Carabus arvensis 2 2 V - 
Carabus violaceus 2 2 V - 
Carabus coriaceus 2 2 V - 
Carabus convesus 2 2 V - 
Carabus nemoralis 2 2 V - 
Carabus intricatus 2 1 V - 

Dorcus parellelepipedus 1 2 V - 
Lucanus cervus 1 1 V + 

Platycerus caraboides 1 1 F - 
Eupotosia affinis 1 1 V - 

Cetonischema aeruginosa 1 2 V - 
Liocola lugubris 1 3 F - 

Ampedus cardinalis 1 1 F - 
Ptosima flavoguttata 1 1 F - 

Cerambyx scopolii 1 2 V - 
Callidium violaceum 1 1 F - 
Callimoxys gracilis 1 2 F - 
Molorchus minor 1 2 F - 
Donacia clavipes 2 3 F - 

Platisomus albinus 1 1 F - 
Bombina variegata* 3 3 V - 
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FAJ ÉRINTET
TSÉG 

ÉRINTETT RELATÍV 
ÁLLOMÁNY-NAGYSÁG 

TERMÉSZETV. 
JELENTŐSÉG 

HABITAT vagy BIRD 
DIREKTIVA 

Podarcis muralis 2 3 V - 
Anguis fragilis 2 2 V - 
Lanius collurio 1 2 V + 

Pipistrellus sp*. 3 2 V  

A táblázatban alkalmazott jelölések:  

• 3-jelentősen érintett, 2-közpesen érintett, 1-kismértékben érintett (* - a jelentős érintettség az 
elvárható körültekintéssel és szakfelügyelet alkalmazásával mérsékelhető)  

• 3-jelentős helyi állomány, 2-közepes nagyságú helyi állomány, 1-elvétve fordul elő a területen 
• V-védett, F- faunisztikai szempontból értékes (kiemelve a jelentős mértékben érintett fontos fajok)  

A 13. táblázatban azokat az állatfajokat mutatjuk be, amelyek természetvédelmi jelentőségüknél fogva, vagy 
azért, mert faunisztikai jelentőségük miatt egyedi vagy fontos természeti értéknek minősíthetők. A 
táblázatban megjelenített fajok tehát nem kizárólag azért szerepelnek, mert jogilag természetvédelmi 
oltalom alatt álnak, viszont az európai közösségi jelentőségű fajokat mind feltüntettük, függetlenül attól, 
hogy milyen mértékben várható az érintettségük a beruházás során jelentkező hatótényezők által. A 
táblázatban feltüntetett fajok egyrészt azért részesülnek külön figyelembe, mert nagy a természetvédelmi 
jelentőségük (értékük), másrészt azért, mert különös faunisztikai ritkaságnak számítanak és a területen 
számottevő állománnyal vannak jelen, és az érintettségük is jelentős. Szintén kiemelve jeleztük az érintett 
Natura 2000 terület jelölő fajának számító tövisszúró gébicset. 

Az állatvilágra gyakorolt hatások összegzésként megállapítható, hogy az Emlékpark területén tervezett 
látogatóépület és néhány egyéb olyan beruházási elem azok, amelyek a nagyobb természetvédelmi 
jelentőségű élőhelyek állapotára és kiemelt jelentőségű állatfajok természetvédelmi helyzetére jelentősebb 
hatással lesznek (12. táblázat és 13. táblázat). A beruházás kivitelezése és a későbbi üzemeltetés során 
jelentkező hatótényezők által megjelenő veszélyeztetést az elvárható körültekintéssel történő tervezéssel és 
kivitelezéssel, illetve egyes beruházási elemeknél természetvédelmi szakfelügyelet közreműködésével lehet 
csökkenteni. Fontos szavatolni a területhez szorosan kötődő zoológiai értékek, illetve a különleges 
madárvédelmi terület kijelölésének alapjául vett madárfajok maximális kíméletét. Az előbbiek 
figyelembevételével, azaz érvényesülésével különleges kárenyhítő intézkedésekre vagy további részletesebb 
természetvédelmi hatásvizsgálatra szükség előreláthatóan nem lesz. A terület legértékesebb élőhelyének 
számító felső tavacska és annak környéke, valamint az ér völgye és az Emlékpark nyugati végén a tervek 
szerint inkább közvetetten lesznek érintve, amennyiben azok medrében nem várhatók átalakítások. Ez 
utóbbinak és környezetének hatékony védelme érdekében az építkezés és a használat során célirányos 
védelmi intézkedésekre lesz szükség és adott esetben akár a természetvédelmi kezelő szakfelügyeletének 
bevonása sem kerülhető el, ahogy a meglévő épületekben, főleg a barakkban megtelepedett denevérek miatt 
sem. 

A Recsk 0124 hrsz-ú sajáthasználatú út menti élőhelyek úgy a tervezési sávban, mint a becsült általános 
élővilágvédelmi hatásterületen (15-20 m az út szegélyétől) jelenlegi állapotukban nem alkalmasak a 
területhez kötődő nagyobb természetvédelmi jelentőségű állatfajok stabil állományainak megmaradására. A 
Natura 2000 terület jelölő madárfajai közül csupán a térségben általánosan elterjedt és a zavarsásra kisebb 
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mértékben érzékeny tövisszúró gébics, valamint főleg a település közelében a balkáni fakopáncs fordul elő a 
hatásterületen. 

A tervezett beruházási elemek hatásának mérséklésére az állattani értékek maximális megóvása érdekében 
az alábbi feltételek betartása javasolható:  

• egyes fent nevesített nagyobb értékű ízeltlábúak és védett kétéltűek élőhelyének számító felső 
tavacska és annak környezete, az annak közelében létesülő látogatóépület építési munkái sokán a 
lehető legnagyobb kímélet illeti meg. Ez a területet lehetőleg teljesen változatlan állapotban 
javasoljuk meghagyni és az egyéb beruházási elemeket úgy tervezni, kivitelezni, hogy azok e terület 
élőhelyi sajátosságait nem változtassák meg; 

• az idősebb faegyedeket, ligeteket és szegélytársulásokat a park és más beavatkozási helyszíneken 
úgy is, mint a természetvédelmi tekintetben jelentős ízeltlábúak élőhelyét és úgy is, mint fontos 
madárélőhelyet maximálisan kímélni kell; 

• a beruházás kivitelezésével kapcsolatosan elengedhetetlen cserjeirtást és fakivágást kötelezően a 
madarak költési idején kívül, szeptember 1. és március 15. közötti időszakban szabad végezni, amit a 
hatósági engedélyben is egyértelműen rögzíteni kell; 

• a barakkok környezetében lévő tűlevelű állományt, jóllehet e fafajok nem tájhonosak az azokhoz 
kötődő, a térségben különlegesnek számító fauna megmaradása érdekében érdemes megkímélni; 

• a főépület előtt álló, lábon száradó idős tölgyet, mint a szaproxilofág rovarok fontos élőhelyét 
javasoljuk megőrizni; 

• a területen átszivárgó erek medrét és a vizes medencéket nem javasoljuk stabilizálni, mert azok 
időnként fontos kétéltű szaporodóhelynek számítanak, de a környezetükben megtelepült sűrű 
cserjések átjárhatóvá tétele és az árnyékolás csökkentése javíthat azok élőhelyi értékén; 

• a barakképületbe, a parancsnoki épületbe és a kápolnán esett repedésbe települt denevérkolóniák 
védelme érdekében az épületek átépítését, karbantartását vagy bontását előzetesen egyeztetni 
kötelező a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területen illetékes természetvédelmi őrével; 

• a tervezett munkák során előre számítani kell a területen jelenlévő nagyszámú kétéltű és 
hüllőállomány megóvásának és esetlegesen mentésének igényével, amivel kapcsolatban a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság szakfelügyeletét kell igénybe venni; 

• a nagyobb méretű fákon, főleg nyárakon több odú is található, amelyekben madarak költenek, illetve 
denevérkolóniák telepedhetnek meg, az ilyen fák eltávolítása kizárólag a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság szakfelügyeletével és előzetes véleményével lehetséges. 

6.8. Művi elemek védelme 

A fejlesztéssel érintett 0111/6 hrsz-ú ingatlan részét képezi az örökségvédelmi szempontból érintett 
területek nyilvános adatbázisának. A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, 
térképészeti kutatások során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében 
egy ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhely van regisztrálva. 

• Védettség jogi jellege: régészeti lelőhely 
• Azonosító: 44837 
• Védett örökségi érték neve: Csákánykő 

Emellett a Kormány a Recski Nemzeti Emlékpark egészét történelmi emlékhellyé nyilvánította 2012-ben.  
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A tervezési terület vonatkozásában egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készült. A régészeti 
értékvizsgálat során világossá vált, hogy a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 
azonosítottak olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. rend. 21. § (3) bekezdés 
alapján a földmunkával el kell kerülni. A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat 
eredményei alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái nem érintenek ismert régészeti 
lelőhelyet, ezért megelőző feltárás elvégzésére nincs szükség. Fontos, hogy a régészeti emlékek mellett 
kiemelt figyelmet kell fordítani az adatgyűjtésben is jelzett, a terület korábbi munkatábor funkciójával 
összefüggő kegyeleti kérdésekre. A földmunkák során nagy esély van arra, hogy előkerülnek a fogolytáborban 
eltűnt személyek maradványai. Ezen esetben a maradványok megfelelő módú kihantolása és azonosítása 
céljából javasolt a Nemzeti Örökség Intézet és a szervezetéhez tartozó Nemzeti Kegyeleti Bizottság (1086 
Budapest, Fiumei út 16-18.; e-mail: nori@nori.gov.hu) bevonása a folyamatba. 

6.9. Zajvédelem 

A létesítmény környezetében zajvédelmi alapállapot felmérés készült 2021. szeptember 2-án. 

A vizsgált létesítmény Recsk település közigazgatási területén található. A terület Recsk nagyközség rendezési 
terv szerinti besorolása alapján: Kb emlékpark.  

Tágabb és közvetlen környezete Eg – gazdasági erdővel, Ev – védelmi erdővel és Kb-bányával határos. A 
vizsgált területhez legközelebb eső lakóterület övezeti besorolása – a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § 
(q) pontja szerinti védendő objektumok zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (falusias)”. 

A vizsgált területhez legközelebb eső védendő épületek házszámát, helyrajzi számát, valamint övezeti terv 
szerinti besorolását, illetve a vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze. 

14. táblázat: A zajmérés során vizsgált védendők főbb adatai 

Település/út övezeti besorolás házszám/hrsz. 
Vizsgált területtől 
(középpontjától) 
való távolság [m] 

Recsk, 0124 hrsz. út Má – gy általános 
mezőgazdasági terület, gyep n.a./0113/9 ~860 

Recsk, Várbükki u. Lf – falusias lakóterület n.a./672/30 ~ 2600 

A mérés során, a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények, objektumok kerítés vonalában 
vettük fel.  Az M1 mérési pont a vizsgált létesítmény nyugati telekhatárán vettük fel. A mérési pontok 
elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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28. ábra: Zajmérési pontok 

A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, az MSZ 18150-1 6. fejezet előírásai szerint, a következő 
módszerrel végeztük: Ahol üzemi eredetű zaj volt észlelhető, védendő lakóterületen ott mértük a zaj LAeq,mért 
egyenértékű A-hangnyomásszintjét, az egyéb környezeti zajok (közlekedés, kutyaugatás stb.) szüneteiben. A 
mért értéket az alapzaj szerint korrigáltuk és meghatároztuk az üzemi eredetű zaj LAM megítélési szintjét.  

Ahol üzemi zaj nem volt észlelhető, illetve ahol az üzemi eredetű zajterhelés nem volt meghatározható, ott a 
háttérterhelést az LA95 95%-os A-hangnyomásszinttel határoztuk meg. 

A vizsgált területről elmondható, hogy a jelenlegi zajterhelését a Recski Emlékpark környezetében a tőle délre 
található kőbánya működésétől származó zaj adja, mint üzemi zaj, valamint a bányához köthető forgalom, 
amely az emlékparkhoz vezető úton bonyolítja a teherforgalmát. 

Üzemi zajtól származó zajterhelést az M1 mérési ponton volt hallható a nappali időszakban. Éjszakai 
zajmérést az M1-es pontban nem mértünk. A bánya az éjszakai megítélési időn belül nem működik.  

A vizsgálat során a mérést minden ponton addig végeztük, míg az LAeq szint változása 0,1 dB-en belül maradt. 
A területre jellemző alapzajt a közvetlen környezetben lévő zajforrások (közlekedés, egyéb zajok) szünetében 
mértük. Az M2-es mérési ponton rövid idejű, mintavételezéses közlekedési zajmérést végeztünk. 
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6.9.1. Mérési eredmények 

A mérés során, mérést befolyásoló tényező nem volt. 

15. táblázat A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek: 

Mérési pont jele L95 dB(A) 
nappal/éjjel 

M2 28,1 27,9 
M3 30,9 28,1 

A terület környezetében az üzemi eredetű zajterhelést az alábbi táblázatban adtuk meg: 

16. táblázat Az üzemi eredetű zajterhelés 

Mérési pont jele 
LAeq, 
mért 

[dB] 

LAa 
[dB] 

∆LA 

[dB] 

Ka 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dB] 

LAM
 

kerekítve 
[dB] 

M1 nappal 36,3 27,3 9,0 -0,6 35,8 - - 35,8 36 

Az M2-es mérési ponton rövid idejű, mintavételezéses közlekedési zajmérést végeztünk. 

17. táblázat: Közlekedésből eredő zajterhelés 

 M2 - Recsk, 0124 hrsz. út 
Vizsgált időszak Akusztikai járműkategória LAeq, i (dB) (7,5 m-re) 

I. II. III. 
11:00-12:00 12 0 8 53,8 
13:00-14:00 16 0 10 54,4 

Tekintettel arra, hogy meglévő útról van szó, ezért a jogszabály határérték kötelezettséget nem ír elő, 
azonban tájékoztató jelleggel a vizsgálati eredményeket alábbi táblázatban a kiszolgáló utakra vonatkozó 
követelményekkel összevetjük: 

18. táblázat: A szállítási tevékenység várható zajterhelése 

Mérési pont LAM, kö 

dB(A) 
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési 

szintre* (dB) 
Út_1 54 55 

*: Tájékoztató érték 

A táblázat alapján látható, hogy a várható zajterhelés az újonnan létesülő utakra vonatkozó határértékeknek 
megfelel. 

6.10. Közlekedés 

A létesítménybe irányuló jármű forgalom a 24-es főúton, majd a Recski Munkatáborhoz vezető úton 
közlekedik majd. Az utóbbi út vonatkozásában nem rendelkezünk publikusan elérhető forgalmi adatokkal, de 
a zajmérés során elvégeztünk egy rövid forgalomfelvételezést, melynek eredményeit kiterjesztettük az egész 
napra. Az érintett országos közutak alapállapoti forgalmát az alábbiak szerint adjuk meg az alapállapot, a 
kivitelezés és az üzemelés éveire. 
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19. táblázat: A létesítmény környezetében található közutak alapállapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2020) 

Alapállapot Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 180 1469 
Kis tehergépkocsi   318 

Szóló busz   105 
Csuklós busz   0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi   42 
Nehéz tehergépkocsi   20 

Pótkocsis tehergépkocsi  11 
Nyerges szerelvény 116 77 

Speciális   1 
Motorkerékpár   21 

Az építés megkezdése legkorábban 2023-ben tervezett, így az üzemelés megkezdése 2023-ban vagy azt 
követően várható. Ennek megfelelően a vizsgálandó évek előreszámított alapállapoti forgalma az alábbiak 
szerint alakul. 

A forgalom előreszámítása az ÚT 2-1.118:2005, valamint az e-ÚT 02.01.21:2009 útügyi előírások 
figyelembevételével történt meg. 

20. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a kivitelezés időszakában (2023) 

 Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 191 1557 
Kis tehergépkocsi 0 337 

Szóló busz 0 106 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 45 
Nehéz tehergépkocsi 0 22 

Pótkocsis tehergépkocsi 124 12 
Nyerges szerelvény 0 83 

Speciális 0 1 
Motorkerékpár 0 22 

21. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon az üzemelés időszakában (2024) 

 Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 194 1587 
Kis tehergépkocsi 0 343 

Szóló busz 0 107 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 47 
Nehéz tehergépkocsi 0 22 

Pótkocsis tehergépkocsi 126 12 
Nyerges szerelvény 0 85 

Speciális 0 1 
Motorkerékpár 0 22 
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22. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a távlati időszakban (2039) 

 Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 243 1954 
Kis tehergépkocsi 0 423 

Szóló busz 0 128 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 69 
Nehéz tehergépkocsi 0 33 

Pótkocsis tehergépkocsi 174 18 
Nyerges szerelvény 0 126 

Speciális 0 2 
Motorkerékpár 0 13 

6.10.1. Várható forgalom a kivitelezés fázisában 

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett útszakaszokon: 

23. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az kivitelezés fázisában [j/nap] 
(2023) 

 Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 191 1557 
Kis tehergépkocsi 0 337 

Szóló busz 0 106 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 45 
Nehéz tehergépkocsi 42 64 

Pótkocsis tehergépkocsi 124 12 
Nyerges szerelvény 0 83 

Speciális 0 1 
Motorkerékpár 0 22 

6.10.2. Várható forgalom az üzemelés időszakában 

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett útszakaszokon az 
üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban. 

24. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az üzemelés fázisában [j/nap] 
(2024) 

 Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 614 2007 
Kis tehergépkocsi 0 343 

Szóló busz 32 141 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 46 
Nehéz tehergépkocsi 0 22 

Pótkocsis tehergépkocsi 126 12 
Nyerges szerelvény 0 84 

Speciális 0 1 
Motorkerékpár 0 22 
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25. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a távlati időszakban [j/nap] (2039) 

  Recski Munkatáborhoz vezető út 24-es főút 
Személygépkocsi 663 2403 
Kis tehergépkocsi 0 429 

Szóló busz 32 137 
Csuklós busz 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 0 63 
Nehéz tehergépkocsi 0 30 

Pótkocsis tehergépkocsi 174 17 
Nyerges szerelvény 0 116 

Speciális 0 2 
Motorkerékpár 0 13 

6.11. Szabályozási tervi előírások 

A beruházási terület szabályozási tervi besorolása Kb-Ep (különleges terület, emlékpark) mely az alábbi 
előírásokkal jellemezhető: 

• Az övezetben új épület csak látogatóközpont/fogadóépület funkcióval építhető 
• Maximális beépíthetőség:    10% 
• A zöldfelület legkisebb mértéke:  50% 
• Épületmagasság:    7,0 m 

A 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet azonban a 8. § (2) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezik: 

(2) A Beruházással érintett az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra meghatározott sajátos 
beépítési szabályok: 

• az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 17 méter, 
• az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22 métert. 

A fejlesztés során szintén érintett a 111/6 és 111/7 helyrajzi számú ingatlanok Ev (Erdőterület - védelmi) és 
Eg (Erdőterület gazdasági) övezetbe tartoznak, azonban a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet ezen 
ingatlanokra is vonatkozik, így a rendeletben foglalt előírások az irányadók ezen ingatlanok kapcsán is.  

7. Nyomvonalas létesítmény továbbvezetésének lehetősége 
A létesítés kapcsán a vonatkozó fejezetekben ismertetett, az út fejlesztésére, illetve a közműfejlesztésekre 
vonatkozó terveken túl egyéb nyomvonalas létesítmény fejlesztése nem tervezett, illetve az érintett 
nyomvonalas létesítmények tovább vezetése a projekthez kapcsolódóan kizárható.  
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8. A létesítmény környezetre gyakorolt hatásai 
8.1. Levegőtisztaság-védelem 

8.1.1. Alapállapot 

A tervezési terület levegőtisztaság-védelmi alapállapotát az 6.4 fejezetben mutattuk be. 

8.1.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

8.1.2.1. Munkagépek és tehergépjárművek emissziója 

A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok, illetve a felvert por 
okozhat levegőterhelő hatást. 

A területen, a 5.9.1 fejezetnek megfelelően földmunka, illetve beton, zúzottkő, aszfalt, beszállítása és 
elterítése fog megtörténni.  

Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó légszennyező 
források - kibocsátásaival kell számolni. 

A kivitelezési területen egy munkaterületet felvéve, 2 db földmunkagép, 2 db nehézteher gépjármű és 1 db 
kotrógép együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni, a Közlekedés 
Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM rendelet adatai 
figyelembevétele mellett. A későbbiekben hivatkozott HBEFA által kidolgozott emisszió kataszter jelen 
esetben nem használható, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozásában nyújt adatokat. 

A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó fajlagos 
értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

26. táblázat: Fajlagos kibocsátási adatok a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nagyobb tehergépjárművek vonatkozásában 
(g/km) 

Üzemmód km/h CO CH (FID) NO2 SO2 PM 
10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55 

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan maximálisan 0,34 km 
telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve: 

27. táblázat: Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 

CO CH NOx PM 
0,204 0,021 0,075 0,022 

A munkagépek által okozott légszennyező hatás a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet előírásai alapján, 
maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve határozhatóak meg. A fajlagos kibocsátások az alábbi 
táblázatban foglalhatóak szerint alakulnak: 

28. táblázat: Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh) 

CO CH (FID) NOx PM 
5 0,19 3 0,025 
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A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók számíthatók 12 
órás napi munkavégzés mellett. 

29. táblázat: Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 

CO CH (FID) NOx PM 
0,840 0,030 0,500 0,004 

30. táblázat: Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során 

Anyag CO CH NOx PM 
Teljes emisszió (kg/h) 1,040 0,050 0,580 0,027 

A fenti emissziók, valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós terhelés 
közelítően számítható. 

31. táblázat: Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során 

Mértékegység CO CH (FID) NOx PM 
Maximális immissziós koncentráció 

[µg/m3] 
1,713 0,087 0,951 0,010 

Hatásterület [m] – „A” feltétel 0 0 0 0 
Hatásterület [m] – „B” feltétel 0 0 0 0 
Hatásterület [m] – „C” feltétel 133 133 133 133 

A kipufogógázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető, de az egészségügyi 
határértékek túllépése itt sem várható. A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi 
védendőknél (telekhatártól mért minimális távolság 860 méter) az alacsony emissziós magasság - mely a 
szennyezőanyagok rosszabb keveredését, illetve terjedését okozza - mellett sem várható az egészségügyi 
határértékek túllépése. Figyelembe véve a fenti számítási eredményeket a legközelebbi lakóterületek 
vonatkozásában az egészségügyi határértéket meghaladó mértékű terhelés kialakulása kizárható. 

Az Emlékpark megközelítését biztosító út bővítése, illetve a kopóréteg cseréje, valamint a közművek 
fektetése kapcsán a fentiekhez hasonló, de az ott bemutatottnál kisebb hatások várhatóak a kipufogógázok 
kibocsátására visszavezethetően, mivel a munkagépek száma adott munkaterületen arányosan kisebb lesz. 
Tekintettel azonban arra, hogy az útfelújítás, illetve a közműfektetés egy kisebb térrészre korlátozódik, a 
vonalas létesítmény mentén magasabb imissziós koncentrációk kialakulása várható az alábbiak szerint. 

  CO CH NOx PM 
Koncentráció a védendőnél [µg/m³] 183,670 7,098 109,797 0,264 

Háttér koncentráció [µg/m³] 411 0 22 22 
Koncentráció háttérrel [µg/m³] 594,670 7,098 132,397 22,264 
Hatásterület [m] – „A” feltétel 0 0 35 0 
Hatásterület [m] – „B” feltétel 0 0 25 0 
Hatásterület [m] – „C” feltétel 2 2 2 2 

A védendő távolságát a közlekedő út mellett található, a Recsk, 0113/9 helyrajzi számú ingatlanon található 
lakóház figyelembevételével határoztuk meg, melynek minimális távolsága 12 méter. A számítási 
eredmények alapján megállapítható, hogy a nyomvonalas létesítmények (út, közmű) fejlesztése kapcsán, 
amikor a védendő közvetlen környezetében történik a beavatkozás, emelkedett, de az egészségügyi 
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határértéket, illetve a tervezési irányértéket nem meghaladó terhelés kialakulása várható. A beavatkozási 
terület előrehaladásával ez az érték folyamatosan csökken, majd a terhelés lecseng.  

A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak. 

8.1.3. Porterhelés 

A beruházási területen jellemző talajrétegek figyelembevételével nem zárható ki a földmunkák során 
kialakuló kiporzás. A várható maximális porképződést 4 méteres porkeltési magasságra és 8 m/s 
szélsebességre határozzuk meg. 

𝑣𝑣 =
1

18 �𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑙𝑙� ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝑑𝑑2

𝜂𝜂
 (𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠 

Ha a levegő sűrűségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kívül hagyjuk: 

𝑣𝑣 =
1

18 ∙ 2,6 ∙ 980 ∙ (8 ∙ 10−3)2

1814 ∙ 10−7
= 6,24 𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠 

Rakodáskor a maximálisan 4 méter magasra felvert por kiülepedési ideje: 

𝑡𝑡 =
𝑠𝑠
𝑣𝑣

 (𝑠𝑠) 

Ahol:  

• t: az ülepedéshez szükséges idő (sec) 
• s: a megtett út (m) 
• v: sebesség (m/s) 

𝑡𝑡 =
4

0,4994
= 8𝑠𝑠 

A 8 m/s légsebességnél felvert por által a kiülepedésig megtett út:  

𝑠𝑠 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑡𝑡 = 8 ∙ 8 = 64 𝑐𝑐 

Alternatív megközelítéssel élve a levegőbe kerülő por mennyisége a US EPA4 által kidolgozott 
összefüggésekkel számítható, így a beruházási területet felületi forrásként figyelembe véve a várható 
maximális koncentráció és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatásterület 
megállapítható. 

A szélerózió okozta porképződés számítására az alábbi összefüggést alkalmazzuk: 

𝐸𝐸 = 𝑘𝑘�𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Ahol: 

• k a szemcse méretétől függő szorzó tényező 
• N a zavarások száma éves szinten 
• P a legnagyobb szélsebességhez tartozó eróziós potenciál g/m2-ben 

𝑃𝑃 = 58(𝑢𝑢∗ − 𝑢𝑢𝑡𝑡∗)2 + 25(𝑢𝑢∗ − 𝑢𝑢𝑡𝑡∗) 

 
4 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads 
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Ahol: 

• u a 10 méteren mért maximális sebesség [m/s] 
• u* a súrlódási sebesség [m/s]  
• u*t a súrlódási sebesség küszöbértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzői alapján 0,43) 

𝑢𝑢∗ = 𝑢𝑢 ∗ 0,053 = 11 ∗ 0,053 = 0,583 𝑐𝑐/𝑠𝑠 

𝑃𝑃 = 58(0,583− 0,43)2 + 25(0,583− 0,43) = 5,18  

A szemcseméret alapján meghatározott szorzótényező értéke 0,5. 

𝐸𝐸 = 𝑘𝑘�𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

𝐸𝐸 = 0,5 ∗ 5,183 = 2,59 𝑔𝑔/𝑐𝑐2 

1 óra alatt 100 m2-es terület földmunkájával számolva és a földmunkát felületi forrásként modellezve a 
fentebb ismertetett módszerekkel a várható maximális koncentráció 1 órás átlagolási idő esetén 0,025 
µg/m3, a számított hatásterület 117 méter.  

A nyomvonalas létesítmények kialakítása, fejlesztése kapcsán a kisebb munkaterület szélesség nagyobb 
egységnyi területre jutó terhelést eredményez, melyet az alábbi táblázatban adunk meg. A számítás során 
jelen esetben is a Recsk, 0113/9 helyrajzi számú ingatlanon található lakóház távolságát vettük alapul. 

32. táblázat: Számított portehelés a nyomvonalas létesítmény  

  PM 
Koncentráció a védendőnél [µg/m³] 11,236 

Háttérterhelés [µg/m³] 25,000 
Koncentráció háttérrel [µg/m³] 36,230 
Hatásterület [m] – „A” feltétel 24 
Hatásterület [m] – „B” feltétel 24 
Hatásterület [m] – „C” feltétel 3 

Fentiek közül a legnagyobbat véve figyelembe a számított maximális levegőtisztaság-védelmi hatásterület az 
építés időszakában 133 méter az Emlékpark területén, mely munkagépek kibocsátásaira vezethető vissza, 
illetve 35 méter a nyomvonalas létesítmény középvonalától számítva.  

8.1.4. Közlekedési emisszió 

8.1.4.1. Kivitelezés 

A tervezési területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és betonkeverők várható mennyisége az 
5.9.1 fejezetben került ismertetésre.  

A vizsgálatok során az érintett országos jelentőségű közutakon megjelent hatást vizsgáljuk. A várható 
emissziók és immissziós koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az építési időszakban 
jellemző forgalma is az alábbiak szerint alakulnak.  

A tehergépjárművek fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés Kézikönyv Emissziós Tényezői (HBEFA) 
segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák környezetvédelmi hivatalok, valamint 
az Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett szoftveres adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi 
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emissziós adatok egymásnak történő megfelelését a BME Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 
2006 közötti adatokat, illetve helyszíni méréseket alapul véve, mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a 
németországi és a magyarországi emissziós adatok között. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a két 
ország gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 évvel növekedett a vizsgált időszakhoz képest, 
ezért számításaink során a németországi adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük figyelembe az emissziók 
meghatározása során. 

A számítás során az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk. 

33. táblázat: Az érintett útszakaszok főbb paraméterei a levegőtisztaság-védelmi modellezés kapcsán 

Közút megnevezése Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Közút típusa Mellékút Főút 

Sebességkorlát 
(km/h) 

Személy, kisteher, motor 50 90 
Busz 50 70 

Egyéb tehergépkocsi 50 70 
Út vs szélirány (°) 60 60 

Szélsebesség (m/s) 2 2 
Legközelebbi védendő távolsága (m) 24 19 

Kibocsátási magasság (m) 0,3 0,3 
Stabilitás értéke B B 

Érdességi paraméter Erdő Erdő 

34. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a kivitelezés fázisában (2023) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,006 0,027  
Immissziós maximum (µg/m3) 3,6 15,4 10000 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,004  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,3 2,0 500 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,019 0,062  
Immissziós maximum (µg/m3) 10,9 35,3 200 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 2  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO2 
Emisszió (mg/m*s) 0,002 0,011  

Immissziós maximum (µg/m3) 1,2 6,4 100 
a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
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Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,0003 0,001  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,0 0,2 50 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

35. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a kivitelezési fázisban (2023) (várható növekmények) 

Közút megnevezése Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

CO 
Emisszió (mg/m*s) 0,0013 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,72 0,72 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 
Emisszió (mg/m*s) 0,0001 0,0001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,07 0,07 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 
Emisszió (mg/m*s) 0,004 0,004 

Immissziós maximum (µg/m3) 2,52 2,52 
Hatásterület módosulás [m] 0 1 

NO2 
Emisszió (mg/m*s) 0,0004 0,0004 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,231 0,231 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 
Emisszió (mg/m*s) 0,0001 0,0001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,01 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

36. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a kivitelezési fázisban (2023) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) 0,53 2,92 10000 
CH Immissziós maximum (µg/m3) 0,05 0,38 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) 1,61 6,68 200 
NO2 Immissziós maximum (µg/m3) 0,18 1,21 100 
PM Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,03 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított 
immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket 
meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig a legközelebbi védendő 
vonalában. 
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Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően az immissziós 
koncentrációk tovább csökkennek, a hatások nem minősíthetők jelentősnek. 

8.1.5. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítményben a fűtési igények kielégítése hőszivattyúk segítségével történik, így bejelentésre kötelezett 
pontforrás létesítése nem tervezett.  

8.1.5.1. Telken kívüli közlekedés 

A létesítmény működése által generált közúti forgalomnövekedés levegőtisztaság-védelmi hatásait az 
alábbiakban mutatjuk be. 

A személy- és tehergépjárművek, valamint autóbuszok fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés 
Kézikönyv Emissziós Tényezői (HBEFA) segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák 
környezetvédelmi hivatalok, valamint az Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett szoftveres 
adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi emissziós adatok egymásnak történő megfelelését a BME 
Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 2006 közötti adatokat, illetve helyszíni méréseket alapul 
véve, mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a németországi és a magyarországi emissziós adatok között. 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a két ország gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 
évvel növekedett a vizsgált időszakhoz képest, ezért számításaink során a németországi adatok 6 évvel 
korábbi értékeit vettük figyelembe az emissziók meghatározása során. 

37. táblázat: Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01 
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01 
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01 
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01 
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01 
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01 
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01 

100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01 
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01 
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01 
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01 

38. táblázat: Buszok fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17 
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14 
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12 
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09 
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08 
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08 
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08 

100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07 
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39. táblázat: A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői fajlagos emissziós tényezői 2021. évben 
Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08 
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07 
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06 
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05 
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05 
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05 
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04 

100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04 

A számítás során figyelembe vett alapadatok a 19. táblázat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 21. 
táblázatban és a   
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22. táblázatban kerültek ismertetésre. 

A várható terheléseket az üzemelési, illetve a távlati időszakra a 40. táblázatban, és a 43. táblázatban adjuk 
meg. Az alapállapoti terheléshez képest számított növekmény mértékét a41. táblázat, és  

44. táblázat mutatja. Az üzemelés során várható terhelést a várható maximális többletforgalom 
függvényében határoztuk meg. 

A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az érintett közutak tengelyében az egészségügyi 
határértéket nem meghaladó mértékű immissziós koncentrációk alakulnak ki alapállapotban, melyhez a 
beruházás kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű többletterheléssel járul hozzá.  

A   
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42. táblázat, és 45. táblázat a legközelebbi védendőknél várható immissziós terheléseket mutatja, mely 
alapján megállapítható, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonalában tarthatók maradnak. 

Ki kell továbbá emelni, hogy a várható forgalom előreszámítása azon logikán alapul, hogy az adott területeken 
a fejlődésre visszavezethetően a személy- és tehergépjármű terhelés az idő előrehaladtával folyamatosan 
növekszik. Összevetve a 24. táblázat. és a 25. táblázat értékeit, kijelenthető, hogy az előreszámított értékek 
a személygépjárművekre vonatkozó adat kivételével jelentősen meghaladják a tervezett beruházás tényleges 
generált hatását, így kijelenthető, hogy a távlati időszakban a bemutatottnál alacsonyabb forgalmak 
kialakulása várható. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény által generált többlet forgalom nem okoz 
jelentős változást a közlekedésre használt közutak környezetében sem az üzemelés során, sem a távlati 
időszakban. 

40. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2024) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,010 0,031  
Immissziós maximum (µg/m3) 5,4 17,4 10000 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,004  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,5 2,2 500 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,025 0,069  
Immissziós maximum (µg/m3) 14,2 39,1 200 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 2  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,004 0,013  
Immissziós maximum (µg/m3) 2,2 7,5 100 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,001  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,1 0,2 50 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

41. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában (2024) (várható 
növekmények) 
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Közút megnevezése Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

CO 
Emisszió (mg/m*s) 0,004 0,004 

Immissziós maximum (µg/m3) 2,436 2,436 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 
Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,000 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,251 0,251 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 
Emisszió (mg/m*s) 0,010 0,010 

Immissziós maximum (µg/m3) 5,655 5,655 
Hatásterület módosulás [m] 0 1 

NO2 
Emisszió (mg/m*s) 0,002 0,002 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,197 1,197 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 
Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,000 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,024 0,025 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 
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42. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés fázisában (2024) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) 0,79 3,29 10000 
CH Immissziós maximum (µg/m3) 0,08 0,42 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) 2,09 7,40 200 
NO2 Immissziós maximum (µg/m3) 0,33 1,41 100 
PM Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,04 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembevételével számított 
immissziós koncentrációk egyik érintett útszakasz esetében sem okozzák az egészségügyi határértéket 
meghaladó koncentrációk kialakulását, sem az adott közút tengelyében, sem a legközelebbi védendők 
vonalában. Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők 
vonatkozásában tarthatók maradnak. 

43. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2039) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,011 0,034  
Immissziós maximum (µg/m3) 6,4 19,5 10000 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,004  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,6 2,2 500 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,031 0,080  
Immissziós maximum (µg/m3) 17,3 45,2 200 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 2  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO
2 

Emisszió (mg/m*s) 0,005 0,015  
Immissziós maximum (µg/m3) 2,6 8,7 100 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,002  
Immissziós maximum (µg/m3) 0,1 0,2 50 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  
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44. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (várható növekmények) (2039) 

Közút megnevezése Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

CO 
Emisszió (mg/m*s) 0,004 0,004 

Immissziós maximum (µg/m3) 2,436 2,436 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 
Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,000 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,251 0,251 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 
Emisszió (mg/m*s) 0,010 0,010 

Immissziós maximum (µg/m3) 5,655 5,655 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NO2 
Emisszió (mg/m*s) 0,002 0,002 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,197 1,197 
Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 
Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,000 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,023 0,023 
Hatásterület módosulás [m] 1 0 

45. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a távlati időszakban (2039) 

Közút megnevezése 
Recski 

Munkatáborhoz 
vezető út 

24-es főút Egészségügyi 
határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) 0,94 3,69 10000 
CH Immissziós maximum (µg/m3) 0,09 0,42 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) 2,54 8,57 200 
NO2 Immissziós maximum (µg/m3) 0,38 1,64 100 
PM Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,04 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembevételével számított 
immissziós koncentrációk egyik érintett útszakasz esetében sem okozzák az egészségügyi határértéket 
meghaladó koncentrációk kialakulását, sem az adott közút tengelyében, sem a legközelebbi védendők 
vonalában. Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők 
vonatkozásában tarthatók maradnak a távlati időszakban is. 

8.1.6. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 8.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonló 
hatások várhatóak. 

8.1.7. A létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

A létesítményben levegőtisztaság-védelmi pontforrás létesítése nem tervezett így az üzemelés időszakában 
levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem merül fel. 
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8.1.7.1. Közvetlen hatásterület 

Az Emlékpark területén tervezett kivitelezési munkálatok levegőtisztaság-védelmi hatásterület 133 méter. Az 
érintett helyrajziszámok Recsk 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0115/3, 0115/4, 0116, tehát a hatásterület nem 
terjed túl a beruházási területen.  

A nyomvonalas létesítmények (út felújítás és bővítés, közmű fejlesztés) levegőtisztaság-védelmi 
hatásterülete 35 méter a közforgalomnak átadott magánút középvonalától számítva. A hatásterület által 
érintett ingatlanok helyrajzi számait az alábbiakban adjuk meg.  

659, 672/1, 672/19, 672/20, 672/21, 672/22, 672/23, 672/28, 672/29, 672/30, 1601/1, 1602, 1622, 1639, 
1640, 1670, 061/47, 061/48, 061/77, 061/78, 061/79, 061/80, 061/81, 061/82, 062, 063/3, 063/5, 063/6, 
063/9, 063/10, 066, 067, 068/3, 068/4, 070, 071, 073, 0107, 0108, 0111/6, 0111/9, 0112, 0113/3, 0113/9, 
0114, 0115/3, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0117/1, 0117/2, 0118/1, 0119, 0120/1, 0120/4, 
0121, 0122, 0123, 0124, 0137/3, 0138/2, 0139/1, 0139/4, 0141, 0161/2, 0162/1, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 
0163/10, 0164/1, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8, 0164/11, 0164/12, 0164/13, 0164/14, 0164/15, 
0164/16, 0164/17, 0167/5 

8.1.7.2. Közvetett hatásterület 

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai 
vizsgálhatók. Ahogy az a 8.1.5.1 fejezetben ismertetésre került, a forgalom lebonyolítására használni 
tervezett közlekedő utak számított hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 2 méternek 
adódik. 

8.2. Felszíni víz 

8.2.1. Alapállapot 

Az 6.6 fejezetben foglaltak szerint. 

8.2.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

A tervezési területen halad keresztül a Csevice-patak mellékága, mely időszakos vízfolyásként táplálja a 
Kényszermunkatábor üzemelése idején a fogjok által kiásott tavakat. Tekintettel arra, hogy a 8.5 fejezetben 
ismertetettek szerint a patak táplálja a területen feltárt jelentős természeti értéket képviselő vizes élőhelyet 
és környezetét, a patak jó állapotára a teljes kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani. Ennek 
érdekében a főépület elhelyezése, a kivitelezés során a munkagépek tárolása, a hulladékok és szennyvíz 
gyűjtése kapcsán javasoljuk a pataktól, illetve a vizes élőhelytől távolabbi lokációk preferálását.  

A területen gondoskodni kell a felszíni és felszín alatti víz haváriás eseményekre visszavezethető 
szennyeződésének megakadályozásáról.  

Az Emlékpark területén az építkezés során a humuszréteg eltávolításával és az ehhez kapcsolódó 
földmunkákkal és a burkolt felületek kialakításával megváltoznak a terület lefolyási viszonyai. A nagyobb 
burkolt felületek kialakítását megelőzően is gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elhelyezéséről, 
visszatartásáról. Erre földmedrű záportározó kerülhet kialakításra. Az építkezés során a vízellátás az 
Emlékpark építési munkálatait megelőzően kivitelezett ivóvízvezetékhálózatról, ennek hiányában mobil 
víztartályokkal történik.  
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A nyomvonalas létesítmények (út és közművek) fejlesztése kapcsán a felszíni vizek vonatkozásában 
kiemelendő a Csevice-patakon átívelő híd esetleges fejlesztése, illetve az ahhoz kapcsolódóan felmerülő 
haváriás események. Ennek elkerülésére a patak környezetében fokozott elővigyázatossággal kell eljárni. 
Emellett a felszíni víz közvetlen környezetében munkálatokat csak kifogástalan műszaki állapotú gépekkel 
szabad végezni és fokozottan kell ügyelni, hogy felszíni vízszennyezés ne fordulhasson elő.  

Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely során 
veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. A jelentősebb haváriás 
szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát 
az alábbiak szerint: 

• felitató anyag (homok) 
• lapát és vödör 
• A beavatkozási terület környezetében legalább 150 l olajmegkötő anyagot kell készletezni. 
• A patak magasabb vízállás esetén emellett javasoljuk úszó olajmegkötők és merülő falak 

készenlétben tartását.  
• megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

Javasoljuk továbbá megfontolni a munkagépek kapcsán biológiailag lebomló üzemanyaggal és biológiai 
hidraulikaolajjal történő üzemeltetést.  

A szennyezett földanyagot és az olajmegkötő anyaggal szennyezett vizet az előírásoknak megfelelően kell 
kezelni. 

8.2.3. Hatások az üzemelés időszakában 

8.2.3.1. Vízellátás 

Az Emlékpark ivóvízminőségű, a tervezett létesítményeket biztonsággal kiszolgáló vízbekötéssel és vízszerző 
létesítménnyel (kúttal) nem rendelkezik. Az Emlékpark környezetében – a kőbánya területén – található egy 
fúrt kút, ennek vízhozama és minősége azonban nem megfelelő, az Emlékpark fúrt kútról való ellátása így 
nem lehetséges, kizárólag a településen lévő vízvezetékhálózatról való ellátás az egyetlen biztos megoldás. 

Recsk település vízellátásának és szennyvízhálózatának üzemeltető szervezete az ÉRV Zrt. (Mátrai 
Szolgáltatási Üzem, Parádi Kirendeltség). Vízvezeték-csatlakozási lehetőség a recski Várbükki út végén 
található. A tervezett épületek, építmények közül csak a Fogadóépület vízellátása történik majd vezetékes 
ivóvízzel. A napi ivóvízmennyiségre maximálisan 900 fő látogatót és 20 fő dolgozót feltételezve 14,1 m3/nap 
érték jelölhető meg. A tervek alapján a terület szükség szerinti locsolására az összegyűjtött csapadékvíz 
alkalmazása javasolt. A tűzi víz igények a tervezés jelen fázisában még nem ismertek. 

8.2.3.2. Csapadékvizek gyűjtése 

A tervezési területen a jelenlegi állapotban a burkolt felületek hiányára tekintettel kialakult 
csapadékvízelvezetésről nem beszélhetünk. A fejlesztés részeként telepítésre kerülő fogadóépület, valamint 
visszaépítésre kerülő barakkok tetőfelületén összegyülekező csapadékvíz minőségét tekintve nem különbözik 
a területen korábban keletkezett tisztaterületi csapadékvizektől, melynek elvezetésére javasolható a 
barakkoktól északra elhelyezkedő tavak alkalmazása.  
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A parkoló területek aszfalt és térkő burkolattal ellátottak lesznek. Az olajjal szennyeződhető területeken 
(parkoló felületek) a pontszerűen összegyűjtött csapadékvizek CE minősítésű záportúlfolyós olajleválasztón 
keresztül kerülnek elvezetésre. Tekintettel arra, hogy az Emlékpark bejárata mellett elhelyezkedő tó a 6.7.4 
fejezetben ismertettek szerint jelentős természeti értéket képvisel, így a szennyeződhető csapadékvizek 
elhelyezésére a bekötő úttól északra kialakításra kerülő tározó, párologtató tó használata javasolt, mellyel a 
patak és a természetes élőhely terhelése elkerülhető. A tározó-tó kialakítása emellett lehetőséget ad a terület 
szükség szerinti locsolására is.  

A kibocsátott tisztított csapadékvíz elvezetése nem okozhatja a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulását.  

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos időközönkénti 
karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy. 

8.2.3.3. Szennyvizek gyűjtése 

A telek jelenleg nem rendelkezik szennyvízbekötéssel és közműves szennyvízcsatorna kialakítása a fejlesztés 
részeként sem tervezett. Tekintettel arra, hogy csak a fogadóépület ellátása tervezett ivóvízzel, így a 
szennyvíz keletkezés is erre az épületre korlátozódik. A tervezési területen kizárólag kommunális szennyvíz 
keletkezése feltételezhető. A szennyvíz megfelelő elhelyezésére két alternatíva merült fel az alábbiak szerint: 

• Házi szennyvíztisztítóban történő gyűjtés és a tisztított vizek elvezetése 
• Szennyvíz gyűjtőtartály telepítése és a szennyvíz tengelyen történő szállítása 

A fenti alternatívák kapcsán javasoljuk figyelembe venni az alábbiakat: 

• Az előzetes vizsgálat részeként végrehajtott természetvédelmi felmérés eredményeként a területen 
azonosításra került egy a Csevice-patak mellékága által táplált értékes vizes élőhely 

• Az élőhelyen olyan, a természetvédelmi fejezetben részletesen ismertetett állatfajok jelenléte került 
feltárásra melyek a felszíni víz minőségére igen érzékenyek.  

• Fentiekre tekintettel a házi szennyvíztisztító alkalmazása esetén el kell kerülni a patak vizének oly 
módon történő terhelését, mely a patak vízminőségének romlásához vezet.  

• A szennyvízgyűjtő tartály elhelyezése kapcsán javasoljuk a pataktól, illetve a vizes élőhelytől 
távolabbi lokáció preferálását.  

8.2.4. Hatások a felszámolás időszakában 

A tevékenység megszüntetésével felszíni vizekre vonatkozó hatások összefüggenek a csapadékvíz lefolyási 
viszonyok esetleges megváltozásával. A befogadók csökkenő hidraulikai terhelésével kell számolni. 

8.2.5. Hatásterület lehatárolás 

A felszíni vizekre gyakorolt hatások vonatkozásában a hatásterület a tervezési terület jelenlegi csapadékvíz 
elvezetési módjának megváltozásával hozható összefüggésbe. A burkolt felületek kialakításával és a 
csapadékok pontszerű összegyűjtésével a megváltozott lefolyási viszonyokkal érintett terület, valamint a 
csapadékvíz befogadóig nyúló csapadékvíz elvezető nyomvonalas létesítmény által érintett terület, illetve a 
bebocsátási pont tágabb környezete, ahol a csapadékvíz bebocsátás miatt megnövekedett vízmennyiség 
lecseng, tekinthető hatásterületnek. Emellett, amennyiben a parkolóterületekről származó szennyeződhető 
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vizek elvezetésére tározó-tó kerül kialakításra, abban az esetben a tározó tó és annak közvetlen környezete 
is hatásterületként jelölhető meg. 

A szennyvizek tekintetében a szennyvíz gyűjtő tartály által érintett térrész, illetve a tengelyen történő 
szállítást követően tisztítást végző szennyvíztisztító kibocsátási pontjának környezete. Ez utóbbit az alacsony 
mennyiségre tekintettel elhanyagolhatónak tekintettük, mely a bebocsátást követő maximálisan 10 méteres 
szakaszban jelölhető meg. A felszíni vizekre gyakorolt várható hatások nem jelentősek. 

8.3. Felszín alatti víz és földtani közeg 

8.3.1. Alapállapot 

Az 0 fejezetben ismertetettek szerint. 

8.3.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

Szennyezés kialakulása esetén törekedni kell a szennyező forrás mielőbbi felszámolására. 

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen esetekben a 
talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A környezetterhelés 
megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás, szennyezőanyag felitatását, 
a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a kárelhárítás 
általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

• felitató anyag (homok) 
• lapát és vödör 
• megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a kivitelezési 
munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító szervezetnek történő 
átadása. 

A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek kerülnek 
telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható. 

8.3.3. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani közeg 
szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Haváriás események kialakulása esetén azonban számolni 
lehet szennyezések kialakulásával. 

Haváriás eseményként a területre közlekedő járművek meghibásodása borulása, a közművek (szennyvíz 
csatornarendszer) törése feltételezhető.  

Balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag általi szennyezése lehetséges. 
Ilyen esetben a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, 
hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges 
haladéktalanul megkezdeni. 
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A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma észlelését követően azonnal szüneteltetni 
kell a kibocsátást a hiba felszámolásáig. A szennyvíz gyűjtőtartály lukadása esetén haladéktalanul üríteni kell 
a tartályt, és meg kell kezdeni a kárelhárítást, illetve szükség szerint a kármentesítést.  

A létesítményben alkalmazott hulladékok gyűjtőhelyei megfelelő műszaki védelemmel lesznek ellátva, amely 
megakadályozza a havária esetén keletkező elfolyásokból származó szennyezést. 

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos időközönkénti 
karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy. 

Az időben és megfelelő hatékonysággal történő kárelhárítás biztosítása érdekében a létesítményben több 
helyen rendelkezésre kell, álljon a kárelhárítás általános eszközállománya (homok, tároló konténer, vagy 
egyéb felitató anyag). 

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007 (IV.26) 
Kormányrendelet, valamint a 1995 LIII. törvény előírásai szerint. 

A tervezett létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása a megfelelő műszaki fegyelem 
betartása, valamint a fentiekben összefoglalt intézkedések végrehajtása esetén elhanyagolható. 

8.3.4. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások 
várhatóak. 

8.3.5. Hatásterület lehatárolás 

A kivitelezés, az üzemelés és a felszámolás során a környezeti elemekre gyakorolt hatások közvetlen 
hatásterülete egyaránt a járművek és a munkagép közlekedési területe, valamint az épületek és burkolt 
felületek alatti területek. 

8.4. Hulladékgazdálkodás 

8.4.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

A burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, acél, műanyag, és aszfalt építési hulladék 
keletkezésével kell számolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési szilárd és 
folyékony hulladék keletkezése. 

A szennyvíz gyűjtése, a higiéniai igények kielégítése érdekében mobil, vagy telepített tartályos WC-vel 
történik. A települési szilárd hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére telepített konténer szükséges. 

A keletkező szennyvíz és hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását arra engedéllyel rendelkező 
vállalkozások végzik el. 

A tervezési területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. 
mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtákból, így a 
kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére nem kötelezett. A kivitelező cég bevallásra kötelezett, 
amennyiben a 309/2014. (XII.11) Kormányrendelet 11. §-ban meghatározottnál nagyobb mennyiségű 
hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi tárgyévben. 
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A várhatóan keletkező hulladékok fajtája és várható mennyisége az emlékpark fejlesztése kapcsán az alábbiak 
szerint alakul: 

46. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok az Emlékpark vonatkozásában 

A hulladék megnevezése Hulladék azonosító Becsült mennyiség 
Betontörmelék 17 01 01 3 t 

Műanyag 17 02 03 2 t 
Aszfalttörmelék 17 03 02 2 t 

Vas és acél 17 04 05 2 t 
Vegyes építési bontási hulladék 17 09 04 5 t 

Az útfejlesztés során nagyobb mennyiségben aszfalt hulladék keletkezése feltételezhető, mely azonban a 
kiválasztásra kerülő kivitelező függvényében helyben hasznosításra kerülhet az új kopóréteg kialakítása 
során. Emellett fém, és műanyag hulladékok keletkezése várható a közműfejlesztéshez kapcsolódóan. 

A hulladékok kezelése, gyűjtése kapcsán ezen nyomvonalas létesítmények vonatkozásában is a fentiekben, 
illetve az alábbiakban ismertetett követelményeknek szükséges megfelelni. 

Az építkezés alatt keletkező hulladékokat előzetes tervek szerint a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek 
megfelelően elkülönítetten, szelektíven gyűjtik, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság érdekében. 
Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég bevonásával kell intézkedni. 

Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészet elemeinek meghibásodása, karbantartása, során 
keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi körébe tartozik, illetve a beruházó 
felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely 
kialakítása történik meg a munkaterületen. 

Utóbbi esetben a beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet előírásait az 
alábbiak szerint: 

• A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie. 
• Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel ellátott, és 

kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenáll. 
(Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhető.) 

• A konténernek zárhatónak kell lennie és amennyiben erre lehetőség van, a környezetétől megfelelő 
módon el kell szeparálni. 

• A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges. 

8.4.2. Hatások az üzemelés időszakában 

A folytatott tevékenységhez kapcsolódóan a látogatói és dolgozói jelenlétre tekintettel kommunális 
hulladékok keletkezése várható, melyhez a fejlesztés részeként szelektív gyűjtőedények telepítése tervezett.  

A hulladékok megfelelő gyűjtésére, a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint 
tervezett, a fogadóépületben kialakításra kerülő munkahelyi gyűjtőhely kerül alkalmazásra. A munkahelyi 
gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és 
üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban foglaltakat. A munkahelyi 
gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik. 
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A területen a karbantartási tevékenységek során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok megfelelő 
ártalmatlanítása a karbantartást végző cég felelősségi körébe fog tartozni, gyűjtése a fogadóépületben nem 
tervezett.  

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének 
megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a 
gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló 
megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott 
gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy 
konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani. 

A létesítményben az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok mennyiségét a 47. táblázat tartalmazza.  

A keletkező hulladékok átvételére az igényeket előreláthatóan megfelelően kielégítő cégek kerülnek 
megkeresésre. 

• Kommunális hulladék: PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.) 
• Egyéb nem veszélyes hulladékok: PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (NHSZ Észak-KOM 

Nonprofit Kft.) 
• Folyékony kommunális hulladék: Szé-Gé Trans Kft. 
• Veszélyes hulladékok: Design Kft. 

Haváriás események során várhatóan, az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni: 

• 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 
• 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok törlőkendők, védőruházat 

A keletkező hulladékok nyilvántartása a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A 
települési hulladékok gyűjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok gyűjtése a 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. 

A területen az üzemelés időszakában keletkező hulladékok típusait az alábbi táblázatban adjuk meg. 

47. táblázat: Tevékenységi körből adódóan keletkező hulladékfajták 

Hulladék kategóriák Hulladék fajták HAK kód 
Éves mennyiség 

[kg] 

Nem veszélyes hulladékok 

Papír és karton 15 01 01 20 324 
Műanyagok 15 01 02 36 583 

Települési szilárd hulladék 20 03 01 24 389 
Települési folyékony hulladék 20 03 04 210 000 

Veszélyes hulladék Olaj-víz szeparátorokból származó iszap 13 05 02* 1 100 
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8.4.3. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék keletkezése várható. A beépítésre 
tervezett anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok a 
későbbiek során hasznosíthatók legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó kötelezettségek 
megegyeznek a 8.4.1 fejezetben írtakkal, a jogszabályi előírások változatlan fennállását feltételezve. 

8.4.4. Hatásterület lehatárolás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető. A tevékenység által okozott 
légszennyező és zajhatás, valamint a generált többlet forgalom hatása a vonatkozó fejezetekben került 
megadásra. 

8.5. Természetvédelem és tájvédelem 

8.5.1. Alapállapot 

Az érintett terület környezetében elhelyezkedő természeti értéket képviselő területek kapcsán az 6.7 fejezet 
tartalmaz információkat. 

8.5.2. Természetvédelem 

8.5.2.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

A tervezett beruházási elemek közül kétségkívül a látogatóépület létesítésével kapcsolatos beavatkozások 
során megjelenő hatótényezők okozzák a tervezési helyszínen és a becsült hatásterületen a legnagyobb 
károkat. Az építési terület kialakításához elengedhetetlenek lesznek fakivágások, amelynek a jelenleg ligetes, 
viszonylag idős faállomány egy részének elpusztítása lesz az eredménye. Az építési telek kialakítása során, 
majd az építkezés idején a várhatóan legalább egy tenyészidőszakon keresztül megjelenő intenzív 
hatótényezők leginkább a térségi kitekintésben is jelentős természeti értékek egyedi élőhelyét képező felső 
tavacskára lesznek drasztikusak az építési terület közelsége miatt. A káros hatásokat a terület lekerítésével 
valamelyest mérsékelni lehet, de teljesen semlegesíteni nem, viszont maga a lekerítés is önmagában olyan 
hatásokkal jár, amelyek szintén a tolerálható szint felett lesznek. A felső tavacska léte és élőhelyi értéke igen 
nagy mértékben függ a környezetétől. Az altalaj és a felszín alatti vízáramlás megváltozása vagy egyéb 
környezeti tényezők módosulása, továbbá a fokozott zaj, rezgés, por stb. jelentős káros hatótényezőként 
jelennek meg. 

Hasonló hatások várhatók a szennyvíztározó létesítés kivitelezése során. Ezeknek a hatásoknak az 
élővilágvédelmi jelentősége döntő mértékben függ a létesítés helyszínétől. Amennyiben az a 
látogatóépülettől északra vagy keletre valósul meg, a hatások legfeljebb a közepes szintet közelítik meg, 
ellenben, ha a völgy irányában, az épület déli vagy nyugati oldalán, a hatások jelentősek lesznek. 

A többi beruházási elem várható hatásai prognosztizálhatóan nem okoznak akkora változásokat és zavarást 
a létesítés időszakában, hogy az érintett terület, különben sem egyedi és jelentős természeti értékeit 
nagymértékben érintenék. A cserjeirtás és fakivágások megfelelő időzítésével és a denevérvédelmi 
intézkedések foganatosításával, szakfelügyelettel ezek a hatások minimalizálhatók (48. táblázat). 
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Azoknál a beruházási elemeknél, amelyeknél építkezés történik a terület kialakítása során a tervekben 
megjelölt földrészleten a talaj felső rétegét, az abban megtelepedett élővilággal együtt eltávolítják. A 
beavatkozás következtében az érintett területen jelentős élőhelyi változás következik be. A jelenleg ligetes, 
cserjés vagy erdősült, illetve degradált rétként definiálható terület élővilága majdnem teljes egészében 
eliminálódik. Legfeljebb a talaj mélyebb rétegeiben élő mikroorganizmusok, férgek és egyéb gerinctelen 
állatok élik túl a helyszínen a tereprendezés és a terület beépítésének és burkolásának létesítési munkálatait. 

Az építkezési munkák során, annak ütemétől függően előre láthatólag számos ideiglenes élőhely jön létre, 
mint például kisebb-nagyobb gödrök, amelyekben csapadékos időjárás esetén vízállás jellegű, apró vizes 
élőhelyek keletkeznek. Az ilyen gödrök és árkok akár mint, ún. ökológiai csapdaként megjelenő tartósan vizes 
helyek nagy számban vonzzák a kétéltűeket és másféle csúszómászók, kisemlősök is beléjük eshetnek. 
Ezeknek, állatok tömeges pusztulásáért is felelős mesterséges vízfoltoknak víztelenítéséről, megfelelő 
takarásáról, védelméről, illetve adott esetben a beesett állatok mentéséről gondoskodni kell. Az építési 
munkák idején időszakosan a zavart felszíneken gyomnövényekkel meghatározott átmeneti növényzet és az 
ilyen élőhelyekre jellemző egyéb pionír élőlény-együttesek telepednek meg. 

Az épületekben menedéket kereső denevérek jelenlétét a természetvédelmi kezelő közreműködésével 
(szakfelügyelet) kell tisztázni, illetve szükség esetén azok mentését szakember bevonásával kell megoldani. 

A munkák során szükséges cserjeirtást és fakivágásokat a madarak költési idején kívül szabad csak végezni, 
ami a szeptember 1- március 15. közötti időszakot jelenti. 

Az építkezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett földterületeken is kifejti hatását. 
Ezek a hatások leginkább a kedvezőbb természeti állapotú környező erdőterületek és a víztározó medencék 
vizes élőhelyein lesznek relevánsak. Az építés során az anyagszállítás és a kivitelezési munkálatok, mint jelen 
lévő tényezők időszakos terhelést fognak jelenteni az érintett hatásterületen. A tervezési területtel határos 
helyek közvetlen környékén, illetve az érintett útszakaszokon mentén, a tervezési sáv közelében, 
elkerülhetetlenül nagyobb intenzitással manifesztálódó hatásokkal kell számolni. A 0124 hrsz-ú út által, 
illetve a tervezett közművek átvezetésével érintett Cservice-patak e szakaszának vízi faunájáról nem állnak 
rendelkezésre adatok, de tekintettel, a változó vízhozamra és vízminőségre kicsi a valószínűsége nagyobb 
természeti értéket képviselő fajok jelenlétének a közvetlenül és áttételesen érintett szakaszon. 
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48. táblázat: A területen tervezett fő beruházási elemek várható hatótényezői és azok élővilágvédelmi jelentősége 

OBJEKTUMOK VÁRHATÓ HATÓTÉNYEZŐK ÉRINTETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
A HATÁSOK VÁRHATÓ 

ÉLŐVILÁGVÉDEMI 
JELENTŐSÉGE 

Fogadóépület 

fölmunkák, az altalajban 
bekövetkező változások, a felszín 

alatti vízmozgás megváltozása, 
zaj, rezgés, por 

a felső, jó természetességű tavacska és 
annak értékes élővilága, környező 

erdőterületek, kivágandó, idős 
faegyedek 

JELENTŐS 

Szennyvíztározó létesítés 

fölmunkák, az altalajban 
bekövetkező változások, a felszín 

alatti vízmozgás megváltozása, 
zaj, rezgés, por 

a felső jó természetességű tavacska és 
annak értékes élővilága, környező 

erdőterületek, kivágandó, idős 
faegyedek 

JELENTŐS v. KÖZEPES (létesítés 
helyétől függően) 

Parkolók létesítése földmunkák (nem jelentősek), zaj, 
rezgés, por erdei élőhelyek KÖZEPES 

Barakkok rekonstrukciója és építése földmunkák (nem jelentősek), zaj, 
rezgés, por 

környező erdő jellegű élőhelyek, 
fenyőliget KÖZEPES 

Meglévő épületek felújítása. zaj, rezgés, por környező cserjések és erdőterültek ALACSONY 
A víztározó medencék rekonstrukciós 
munkái – a felső tavacska kivételével 

földmunka, anyagelhelyezés, zaj, 
rezgés 

erdő jellegű élőhelyek a medencék 
környékén KÖZEPES 

Emlékművek építése, áthelyezése zaj, rezgés, cserjeirtás, fakivágás erdei élőhelyek ALACSONY 
Zöld területek rendezése, parkosítás zaj, cserjeirtás, fakivágás erdei élőhelyek KÖZEPES 

Belső infrastruktúra létesítés földmunka, zaj, rezgés, cserjeirtás, 
fakivágás 

gyepek, erek, vízszivárgások, 
cserjeirtás, fakivágás KÖZEPES 

közművek kiépítése a Recsk 0124 
hrsz-ú út mentén 

földmunka, zaj, rezgés, cserjeirtás, 
fakivágás cserések, magaskórósok KÖZEPES 
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A vezetékek átvezetése irányított fúrással, előreláthatóan semleges hatással lesz a patakmeder állapotára és 
annak élővilágát nem fogja érinteni. A környezetvédelmi szabályokat figyelembe véve és a vízszennyezés 
elkerülésével az építés során a víz minőségi változásával nem kell számolni, így a patakhoz kötődő élő 
szervezetek jelentős károsodásával vagy pusztulásával sem. 

A létesítés hatási közül élővilágvédelmi szempontból a fokozott zaj, rezgés és porterhelésnek is jelentősége 
van, amelyek zavaróak a hatásterület az élővilágára. Az uralkodó széliránynak és a terület lejtésének 
megfelelően ezek a hatások időszakosan változó intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen. A munkát 
végző gépek által keltet zaj, rezgés és azok kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén 
a szél által felvert por jelent káros hatást. Ez utóbbi a távolság függvényében egyenes arányosan csökken, de 
fent már említett uralkodó szélirány és szélerősség is hatással van rá. A káros hatások mérséklésére a 
rendelkezésre álló módszerek (a terület locsolása porképződés ellen, megfelelő műszaki állapotú 
munkagépek alkalmazása, a kimosódás veszélyének minimalizálása a létesítési fázis e tekintetben érzékeny 
szakaszában stb.) alkalmazásával kell törekedni. 

A létesítés folyamán a már említetteken kívül, előreláthatóan, az élővilágot károsan érintő emisszió forrás 
lehet a csapadékvíz, ami az ér völgyében és a víztározó medencékben fejti ki hatását. A létesítés idején 
esetlegesen bekövetkező nagy esőzések során fennáll a veszélye annak, hogy a lefelé áramló csapadékvíz 
egyebek mellett az élővilágra káros anyagokat is szállít a felső, különös élővilágot fenntartó tavacska 
irányába. Az építési területről nagy esőzés idején kimosódó anyagok a tavacska élővilágára végzetesek 
lehetnek, és szélsőséges estben, akár a védett és európai közösségi jelentőségű sárgahasú unka sok ezer itt 
fejlődő egyedének a pusztulását is előidézheti. 

A tervezett beruházási elemek során jelentős a veszélye, hogy a felső tavacska egyedi és számos különös 
jelentőségű természeti érték károsodik vagy szélsőséges esetben el is pusztul. Ennek megakadályozása vagy 
a károsodás esélyének minimalizálása érdekében a természetvédelmi kezelő útmutatása szerint már az 
építési telek kialakítását megelőzően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 

A tervezési és a hatásterületen nem ismert a különleges madárvédelmi terület kijelölésének alapjául szolgáló 
nagy természetvédelmi értékű madárfaj stabil költőállománya. A területen költő tövisszúró gébics 
természetvédelmi helyzetét a tervezett beruházási elemek és a területen bekövetkező változás 
előreláthatóan nem érintik számottevően. 

8.5.2.2. Hatások az üzemelés időszakában 

Az Emlékpark területére tervezett létesítmények használat során kialakuló környezeti- ökológiai feltételek 
jelentős mértékben eltérnek majd a terület nagy részére jelenleg jellemző, és az élővilág számára viszonylag, 
vagy egyes élőhelyeken kifejezetten kedvező természetességű állapottól. A területen nagymértékben megnő 
a művi elemek száma. A legnagyobb változást a nagyméretű látogató épület és a gépjárművek parkolására, 
valamint gyalogos közlekedésre szánt burkolt felületek arányának megnövekedése jelenti. A jelenleg zárt 
növényzetű fás területeken, főleg a 0115/3 hrsz-ú ingatlanon és esetleg az alsó kettő vagy mindhárom 
tavacska környékén kialakított ligetes, parkként kezelt térszerkezet szintén jelentős változás lesz, bár ez 
esetben, amennyiben a kialakítás és a kezelés a térség természeti viszonyait messzemenően figyelembe veszi, 
pozitív hatásként, akár még az élőhelyi diverzitás növekedése is bekövetkezett. 

Jelentős változás lesz a megnövekedő látogatói létszám, ami azzal is jár, hogy a területen jóval nagyobb lesz 
az egy időben megjelenő emberi jelenlét és azzal együtt a zavarás is. A kiépítéssel együtt jár az objektumok 



92 

éjszakai megvilágításának az igénye, ami a fényszennyezés növekedését is maga után vonja. Az élővilágra 
kedvezőtlenül ható fényszennyezés, a megfelelő világító berendezések és módok tervezésével és 
alkalmazásával csökkenthető. A természetes éjszakai tájkép és a védett élővilág, elsősorban az éjjel repülő 
rovarfajok védelme érdekében az épületek, parkolófelületek és egyéb létesítmények kültéri világításának 
tervezése ás kiépítése során az élet és vagyonbiztonság érdekében feltétlenül szükséges szabványos 
megvilágítási (fénysűrűségi) értéktartomány minimális értékét kell tervezni, illetve a horizont síkja fölé 
fényáramot nem bocsátó, teljesen ernyőzött lámpatesteket, az élővilágra semleges hullámhosszú LED-
tecnológiájú világító berendezéseket kell alkalmazni. Az épületek dísz- és díszítővilágítását a minimálisra kell 
tervezni, illetve lehetőség szerint teljesen el kell hagyni azt. 

A terület intenzívebb használatával együtt megnövekszik a gépjármű forgalom is a megközelítő útvonalon. A 
burkolt bekötőúton a gépjárművek sebessége is nagyobb lesz a jelenleginél, így összeadódva a gázolások 
aránya is megnövekszik, ami főleg a környező erdőterületeken jelenős állománnyal rendelkező talajfelszíni 
ízeltlábúaknak, a békafajoknak és a lábatlan gyíknak a nagyobb arányú veszélyeztetettségét jelenti. A belső 
területeken az intenzívebb használat és emberi jelenlét önmagában is nagyobb terhelést fog generálni. A 
terület legnagyobb természeti értékeinek élőhelyet biztosító felső tavacskán és környezetében jelenleg 
kedvezőnek minősíthető ökológiai-környezeti viszonyok mindenképpen romlani fognak, főleg a 
látogatóépület közelsége miatt. A káros hatások mérséklését célzó intézkedéseket az aktuális problémák és 
feltételek tekintetbe vételével a természetvédelmi kezelő közreműködésével kell megoldani. Ilyen várható 
problémák a megnövekedő látogató létszám kapcsán a tó környezetének megnövekedő igénybevétele, ami 
nagyobb taposással, zavarással jár. Szükség lehet esetleges lekerítésre, figyelmeztető táblák kihelyezésére, 
továbbá a kétéltűek vonulása idején a környező útvonalak időszakos lezárására (5. táblázat). 

A 0124 hrsz-ú út mentén a közművezetékekkel igénybe vett sávban a létesítés után jelentős egyéb 
igénybevétel nem várható. A használat során legfeljebb hibaelhárítás vagy karbantartás miatt válhat 
szükségessé a vezetékpászta mentén egy-egy, vélhetően kis szakaszon a talaj megbontására, ami legfeljebb 
rövid időszakban megjelenő, kismértékű zavarással járhat. 

Az Emlékpark és a csatlakozó, főleg a 0115/3 hrsz-ú területhez tartozó, jelenleg vegyes szerkezetű, zárt erdei 
élőhelyek ligetes szerkezetű parkként kezelt területrészén, várhatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora 
intenzitással ható környezeti tényezők, amelyek az így bejárhatóvá váló erdős területek környezetében az 
élővilág számára kedvezőbb élőhelyeken komolyabb zavarást okoznának. Az Emlékpark területét jelentős 
részben körbeölelő 0111/6 hrsz-ú terület, viszonylag jó természetességű erdei élőhelyein a zavaró hatások 
várhatóan tolerálhatók lesznek, és azok intenzitása a távolság függvényében csökken. A területről kiinduló, 
és a működéssel kapcsolatos káros emisszióforrások elsősorban a megnövekedő zaj, és fényterhelés, ami a 
jelenleginél nagyobb, bár előreláthatóan a tolerálható szint alatt maradó terhelést fog jelenteni a környék, 
vagyis a közvetett hatásterület élővilágára is. 

A káros emisszióforrások közül a nagyobb jelentősége a burkolt területekre, főleg parkolókra hulló 
csapadékvíznek van. A burkolt felületeken, de legfőképpen a gépjárművekkel járt helyeken a járművekről 
származó szennyező anyagok, továbbá az utak és esetleg a parkolási felületek téli sózásából eredő káros 
anyagok a csapadékvízzel kimosódnak és a terep természetes lejtése folytán bekerülhetnek a völgy alján lévő 
érbe, aminek közvetítésével a tavacskák vizét is szennyezik. Ennek megakadályozására már a tervezés során 
hatékony megoldást kell kidolgozni és azt a gyakorlatban is alkalmazni. 
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49. táblázat: A területen tervezett fő beruházási elemek használata során várható hatások és azok élővilágvédelmi jelentősége 

OBJEKTUMOK VÁRHATÓ HATÓTÉNYEZŐK ÉRINTETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
A HATÁSOK VÁRHATÓ 

ÉLŐVILÁGVÉDEMI 
JELENTŐSÉGE 

Fogadóépület zavaró hatások és megvilágítás 
vagy kivilágítás éjjeli rovarok, gerincesek ALACSONY 

Megnövekedő gépjárműforgalom és 
parkolók használata 

gázolás, zavaró hatások, 
légszennyezés, csapadékvíz 

talajfelszíni ízeltlábúak, kétélűek, 
hüllők, főleg lábatlan gyík KÖZEPES 

Barakkok rekonstrukciója és építése nagyobb emberi jelenlét, egyéb 
általános zavaró hatások gerincesek, főleg fali gyík és madarak ALACSONY 

A felújított, meglévő épületek 
használata. 

nagyobb emberi jelenlét egyéb 
zavaró hatások gerincesek ALACSONY 

A fogadóépület és a belső 
infrastruktúra használata 

A felső tavacska környezetében a 
környezeti tényezőkben 
bekövetkező változások, 
megnövekedő zavarás 

markogerinctelenek, kétéltűek, főleg 
sárgahasú unka KÖZEPES 

A víztározó medencék rekonstrukciós 
munkái – a felső tavacska kivételével 

jobb vízmegtartó képesség, az 
árnyékolás csökkenése ízeltlábúak, kétéltűek KÖZEPES (javuló) 

Emlékművek építése, áthelyezése nagyobb emberi jelenlét egyéb 
zavaró hatások gerincesek ALACSONY 

Zöld területek rendezése, parkosítás nagyobb emberi jelenlét egyéb 
zavaró hatások gerincesek ALACSONY 

Belső infrastruktúra létesítés nagyobb emberi jelenlét, egyéb 
általános zavaró hatások 

talajfelszíni ízeltlábúak, kétélűek, 
hüllők – főleg faligyík és lábatlan gyík – 

madarak 
KÖZEPES 

közművek kiépítése a Recsk 0124 
hrsz-ú út mentén 

legfeljebb meghibásodás esetén 
adott kis szakaszokon szükségessé 

váló földmunka 
gerincesek JELENTÉKTELEN 
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A jelentős látogatói létszámmal óhatatlanul együtt fog járni az elhagyott hulladék. A várhatóan zömmel 
könnyű papír és műanyag hulladék az Emlékpark élőhelyein és a környező területeken is megjelenik. Ennek 
a problémának a kezelésére gondoskodni kell a szennyezés megszüntetéséről a szemét rendszeres 
összegyűjtésével és semlegesítésével. 

Törekedni kell arra, hogy a környező természeti területek élővilágának védelme érdekében olyan üzemelési 
rend érvényesüljön, ami a terhelő hatásokat, mint például a szennyezett csapadékvíz kijutását, a túl intenzív 
és zavaró megvilágítást, szemetelést, egyéb zavaró hatásokat a lehetséges minimumon tartja. 

8.5.2.3. Hatások az felszámolás időszakában 

Az Emlékpark bezárása belátható időn belül nem várható. Amennyiben idővel egyes objektumok állaga és 
funkciója olyan módon változna meg, hogy azok használaton kívül kerülnek, ami egyben a környezeti terhelés 
növekedését is okozhatja, az élővilágra ható tényezők módosulásával kapcsolatos problémákat, a 
jogszabályokban rögzített környezethasználati szabályok alapján kell kezelni. Ez esetben leginkább a 
használaton kívül helyezett objektumok épületgépészeti berendezéseinek hibájából vagy leállásából adódó 
szennyezés jelenthet gondot, legfőképpen a szennyvízkezeléssel, csapadékvíz elvezetéssel és 
energiaellátással összefüggően. A létesítmény vagy egyes részegységek üzemen kívül helyezése esetén 
gondoskodni kell a szennyeződésnek fokozottan kitett csapadékvíz és a hulladékemisszió 
megakadályozásáról a környező területekre. A használaton kívüli épületekbe megtelepedő védett állatfajok 
okozta problémák kezelését a természetvédelmi kezelő bevonásával az érvényes természetvédelmi jogi 
normák figyelembevételével kell lefolytatni. Teljes felhagyás esetén a terület rekultivációja külön tervezési 
és engedélyezési eljárást feltételez, aminek része az élővilág-védelmi célállapot meghatározása is. A területre 
ható intenzív emberi hatás megszűnése vagy jelentős gyengülése, lehetőséget teremt az élővilág 
visszatelepedésére. Esetleges rekultivációs beavatkozások során kizárólag őshonos növényfajok telepítése 
fogadható el, de az előre láthatóan megváltozott pedológai feltételek, például a területet borító aszfaltréteg 
és egyéb burkolat vagy a szennyezett és gyorsabban kiszáradó talaj, valamint a természetestől nagyban 
különböző általános életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez közeli élőlény-együttesek gyors 
kialakulásának. A felhagyott területen, a rekultiváció nyomán tervszerűen, majd spontán módon 
megtelepedő életközösségek nagyban különböznek az eredeti élőlény-együttesektől. Előre láthatóan a 
térség megváltozott szerkezetű, viszonylag nedves viszonyokat preferáló, többségében inkább a nyílt ligetes, 
majd idővel zárt erdei élőhelyekre jellemző, általánosan elterjedt fajok telepednek majd meg először. 
Amennyiben a rekultiváció során nem alakul ki zárt faállomány, a várhatóan kedvezőtlen környezeti feltételek 
miatt számolni kell a térségben igen elterjedt magaskórós lágyszárúak, az akác és egyéb adventív növényfajok 
térhódításával. 

8.5.3. Tájvédelmi hatások 

A Mátra észak-keleti részén, kb. 350 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő Emlékpark teljes 
egészében fejlett korú, cseres tölgyes erdőkkel van körbe véve. A területen belül a domborzat változatos, 
nagyjából Kelet-Nyugat irányban elnyúló nem túl mély völgy halad rajta át, amelynek alján ér, és az azon 
kialakított vizes medencék, tavacskák találhatók. A tágabb környékkel együtt a terület észak-keleti irányban 
lejt. Délfelé, a kőbánya irányában, az erdősült hegyoldal fokozatosan emelkedik egészen kb. 375 m 
magasságig, amelyen túl a jelenleg is üzemelő, a tájat alapjában meghatározó kőbánya van. Az Emlékparktól 
észak-nyugat felé az ér völgye erdősült, fokozatosan lejt, de nem szélesedik ki. A 2018. évi CXXXIX. törvény 
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Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről, IV. fejezet, Országos övezeti terv 
alapján Recsk térsége teljes egészében tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. 

Az előző fejezetekben részletesen jellemzett szerkezetben az Emlékpark jelenlegi tájképi megjelenése igen 
jól illeszkedik a természetes tájba. A természeteshez közeli fás, cserjés vagy nyílt élőhelyfoltok, a viszonylag 
nagyméretű fák mozaikos elrendezése, valamint többségükben a tájba illeszkedő építmények térségi szinten 
jelentős táji értéket képviselnek. E tekintetben érdemes kiemelni a hullámos felszínű lejtős tisztáson lévő 
rekonstruált barakképületet a nagyméretű fák alkotta fenyőligettel a háttérben. A mátrai kőből épült, 
hagyományos stílusú egykori parancsnoki épület füves tisztással és kiszáradt, nagyméretű tölggyel az 
előterében szintén értékes eleme, a viszonylag kis téregységen belül szemlélhető tájnak. 

 
29. ábra: Az Recsk Nemzeti Emlékpark erdősült bejárati részének (A), a barakkok helyszínének (B) és a tetvezett látogatóépület 
helyének az előterében lévő ligettel és felső tavacskával (C) a tájképi megjelenése 

8.5.3.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

A fent leírtak szerint az alapjában véve emberi hatásokra kialakult emlékparki terület, a maga mozaikos 
komplexitásában is, természetesnek hatóan illeszkedik a tájba, és annak jól elkülönülő, magas esztétikájú 
értékét jelenti. 

A tervezett beruházás elemeivel, de főleg a látogatóépület létesítésével, a parkolók és a belső infrastruktúra, 
valamint az új barakkok kialakításával kapcsolatos beavatkozások hatásai, tájseb jelleggel a tejes területre 
nézve, időszakosan a tájkép determinánsai lesznek. Mivel a területet viszonylag magas erdők veszik körbe a 
kivitelezési munkák nyomai, és az azokhoz kapcsolódó objektumok tájképet befolyásoló esztétikai hatása 
csak az érintett viszonylag szűk térben nyilvánulnak majd meg (29. ábra A). 

A területen belül található fontos térelválasztó szereppel rendelkező nagy fák és azok ligetei, valamint a 
területet körbeölelő nagyméretű fák és erdős részek nem elhanyagolható mértékben árnyalni fogják a 
létesítés során megnyilvánuló hátrányos hatásokat. 

A létesítési munkák nyomán a tervezési területen a tájseb jelleg átmenetileg kifejezett lesz, mivel a 
talajfelszínt legyalulják, ami viszonylag nagy fölmunkákkal fog járni. Az anyagdepóniák és a szállítási 
felvonulási útvonalak a létesítés időszakában szintén a negatívan befolyásolják a tájesztétikai megjelenést. 

8.5.3.2. Hatások az üzemelés időszakában 

Az emlékpark épített objektumainak, és magának a teljes területnek a jelenlegi természetes tájba 
illeszkedése a tervezett beruházási elemek megvalósulásával jelentősen megváltozik. A kis térben felépülő 
többszintes épület legfelső síkja eléri a környező fás területek magasságát, és uralni fogja a bejárati részt. A 
területnek szinte minden pontjáról látható lesz, viszont, amennyiben a bekötőút jelenleg erdőborítása 
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megmarad a 0108 hrsz-ú út felől már nem lesz látható. Az emlékparkot körbeölelő erdős tájban szintén rejtve 
marad ez a lokálisan monumentális méretűnek ható épület. 

A bejáratnál tervezett burkolt parkolófelületek és a bejárati út stabilizálása a táji megjelenést a tér nagyobb 
méretű megnyitásával változtatják meg, a jelenleg fás területek rovására. 

A barakkok helyszínén, ami jelenleg a hullámos lejtésű, nyílt tisztás, a további hét barakképület újjáépítésével 
szintén markáns tájképi változás fog bekövetkezni. A jelenlegi természetes ösvényként meglévő látogatói 
útvonalak kiépítésével a mesterséges jelleg nagymértékben fokozódik majd (11B ábra). 

A tájesztétikai szempontból a jelenlegi természetes megjelenéssel szemben az új létesítmények 
mindenképpen jelentősen fokozzák a terület művi jellegét. Ez utóbbi hatások mérsékelhetők, ha a 
tervezésnél és kivitelezésnél arra törekszenek, hogy a meglévő nagyméretű faállományt minél nagyobb 
arányban változatlanul, felnyesés nélkül hagyják meg. A kiépített felületeken célszerű a terület és a táj 
természetes jellemzőihez alkalmazni a zöldterületek kialakítását. Az olyan markánsan kifejeződő objektumok 
környezetébe, mint a látogatóépület vagy a parkolók a megfelelő elrendezésben tájhonos vagy akár tűlevelű 
fákból takarást ajánlatos létrehozni. A telepítendő fafajok kiválasztásánál gondot jelenthet, hogy a 
kedvezőtlen termőhelyi adottságok miatt az egyes fajok, például érzékenyebb tűlevelűek lassan fejlődnek, és 
a környezeti ártalmak miatt könnyen megbetegszenek, idő előtt elpusztulnak. A nem jól megválasztott 
cserjék és fák egy része idő előtt kiszáradhat és a várt tájesztétikai hatást nem érik el az elvárható időre. 

8.5.3.3. Hatások az felszámolás időszakában 

A belátható időn belül nem releváns a terület tervezett funkciójának megváltozása. Végérvényes felhagyott 
üzemeltetés esetén, a terület, de főleg az épített objektumok gondozatlansága jelentősen nem növeli a 
tájesztétikai terhelést. Az épületek őrizetlenül hagyásával vandál elkövetők a berendezés széthordásával 
hulladékkal terhelik a környező élőhelyeket, ami viszont tájesztétikai tekintetben is problémát jelent. Az 
esetleges bontást követő rekultiváció során a tervszerűen elvégzett növénytelepítésnek köszönhetően, 
valamint a környező területekről beáramló növényzet térhódításával, a rekultivált terület környező területbe 
illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivált terület teljes tájba illesztése erdősítéssel vagy egyéb 
a hasznosítással oldódik meg. 

8.5.4. A tervezett tevékenység természetvédelmi hatásterülete 

A hatásterület meghatározásánál lényeges szempontként vettük figyelembe az egyes beruházási elemek 
létesítésének helyigényét és a hatótényezők várható intenzitását, a jelenlegi környezet természetességét, az 
érintett felszínek lejtési viszonyait, a vizes területek, az ér és víztározó medencék (tavak) közelségét. A 
tervezett beruházási elemek közül leghatározottabban az új látogatóépülettel és parkolókkal, valamint a 
barakkok átépítésével, építésével érintett területek határolhatók le. Ezek esetében a becsült általános 
élővilágvédelmi hatásterület alakjára és kiterjedésére, a természeti területekre és élőhelyekre legnagyobb 
jelentőségű hatótényező az érintett területek jelenlegi jellegének teljes megváltoztatása, és főleg a 
nagyméretű látogatóépület létesítésével kapcsolatos lokálisan jelentősnek prognosztizálható 
élővilágvédelmi hatások. A becsült általános élővilágvédelmi hatásterület alakja és kiterjedése jelentősen 
eltér az egyes hatótényezők, illetve hatásviselők tekintetében. A hatásviselők az adott körülmények között 
nagyon eltérő módon reagálnak a különböző hatótényezőkre, arra viszont nincs reális lehetőség, hogy a 
potenciálisan érintett élőlénycsoportokra vagy akár külön egy-egy fajra hatótényezőként, egyedi 
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hatásterületet határozzunk meg. Ez okból a hatásterület definiálásánál annak súlypontját próbáltuk 
lokalizálni és e szerint az általános élővilág-védelmi hatásterületet megbecsülni. 

Az Emlékpark jelenlegi bejáratánál tervezett parkolók, valamint az új látogatóépület létesítésével és későbbi 
használatával kapcsolatos hatótényezők főleg az azokkal elfoglalt területtől déli irányba fejtik ki a hatásukat, 
ahol a területen átfolyó ér völgye és a legnagyobb természeti értéket képező felső tavacska található. E 
tények alapján a becsült általános élővilágvédelmi hatásterület fókuszpontja dél, délnyugati irányba tolódik 
(30. ábra). 

A meglévő barakk és további 7 új lakóbarakk visszaépítésével kapcsolatos hatótényezők leginkább az azoktól 
északra elhelyezkedő völgy, valamint a terep nyugati lejtése és nyitottsága miatt észak és nyugat felé 
érvényesülnek leginkább, így a becsült hatásterület súlypontja nyugat felé tolódik el (9. ábra). 

Meglévő épületek, a parancsnoki épület és a jelentősen károsodott Kápolna felújítási munkáival kapcsolatos 
munkák előre láthatóan nem terjednek túl jelentősen az azokkal elfoglalt helyszínek határán így ez esetben 
külön hatásterületet nem definiáltunk. 

 
30. ábra: Az Emlékpark területén piros határvonalakkal jelölt vizsgálat terület és egyes fő beruházási elemek általános élővilágvédelmi 
szempontú becsült hatásterülete. Az ortofotó forrása: Google Earth. 

A víztározó medencék (tavak) karbantartási vagy rekonstrukciós munkáinak hatásai a beavatkozások 
erélyétől és módjától függenek. A hatásterület ez esetben nagyjából egybeesik a közvetlenül érintett 
területtel, illetve csak a beavatkozások technológiájának ismeretében határozható meg. A terület természeti 
értékeinek megóvása érdekében a felső tavacskát és annak környezetét a kedvező lenne teljesen érintetlenül 
hagyni. 
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A meglévő emlékművek beillesztése a tervezési koncepcióba, szükség esetén áthelyezéssel, illetve új emlékű 
létesítése az érintett 0115/3 hrsz-ú területen, továbbá a jellegtelen erdő park jellegűvé alakítása, többé-
kevésbé az érintett helyszínek területén fejti ki a hatását, így erre sem lehet definiálni a hatótényezők 
kiterjedését és irányát. 

A zöld területek rendezése (parkosítás, sétányok, pihenők kialakítása, utcabútorok és látogatói információs 
rendszerek fejlesztése, az őrtorony és a hidak rekonstrukciója szintén az érintett helyszíneken érezteti a 
hatását, ahogy a belső infrastruktúra és burkolt bekötőút kialakítása is. 

A Recsk 0124 hrsz-ú saját használatú út mentén tervezett közmű vezetéketek kiépítésével érintett általános 
élővilágvédelmi hatásterület meghatározásánál, lényeges szempont volt az útmenti élőhelyek jelentős 
mértékű degradáltsága, elsősorban a drasztikus erdőgazdálkodói tevékenység folytán, illetve az alsó 
szakaszokon egyéb igénybevétel miatt. Az út menti növényzet alapján négy részre tagolt út 3. szakaszának, 
nagy részben erdősült környezetében igen jelentős az akác jelenléte, ami az élőhelyek természetességét 
jelentős mértékben rontja, és egyben a várható beavatkozások során megjelenő élővilágvédelmi 
hatótényezők hatásának intenzitását is befolyásolja. További lényeges tényező az úton bonyolódó intenzív 
teherforgalom is, aminek önmagában igen nagy a zavaró hatása és jelentős a gázolásból az élővilágot érő 
veszteség. 

 
31. ábra: A Recsk 0124 hrsz-ú sajáthasználatú út padkája mentén tervezett közművezeték építéssel érintett kb. 1,5 m széles sáv, 
valamint a 20 m szélesre becsült általános élővilágvédelmi hatásterület (Az ortofotó forrása: Google Earth.) 

A tervek szerint a közművezetékek fektetése során az útpadka mentén kb. 1,5 m széles sávot vesznek 
igénybe, ami így a közvetlen hatásterületet jelenti. A munkák során megnyilvánuló ideiglenes hatások 
közvetett hatásai az út menti élőhelyeken kb. 20 m szélességű közvetett hatásterületen manifesztálódnak a 
zavarásra legérzékenyebb magasrendű gerinces állatok számára (31. ábra). 
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8.6. Klímaadaptáció lehetőségeinek vizsgálata a tervezett projekt kapcsán 

8.6.1. A terület éghajlata domborzati viszonyai, és földtanának alapállapota 

8.6.1.1. Domborzat 

A domborzati viszonyok az 6.2 fejezetben kerültek bemutatásra 

8.6.1.2. Földtan 

A földtani viszonyok az 0 fejezetben kerültek bemutatásra 

8.6.1.3. Éghajlat 

Az éghajlati és meteorológiai viszonyok a 0 fejezetben kerültek bemutatásra. 

8.6.2. Változatelemzés 

Klímavédelmi, klímaadaptációs szempontból két irányú változáselemzés lehetséges: 

1. A tervezett létesítmény kialakítása különböző helyszíneken milyen éghajlati hatásokkal, 
megfontolásokkal rendelkezhet 

2. Az adott helyszínen a létesítmény hatása éghajlatvédelmi szempontból jelentős-e, illetve az 
éghajlatváltozás létesítményre gyakorolt hatásai az adott helyszínen milyen módon adaptálhatóak. 

Jelen projekt kapcsán több, egymástól földrajzi szempontból jelentősen eltérő helyszín vizsgálata nem volt 
lehetséges az alábbiak szerint: 

• Logisztikai szempontból kedvezőtlen fekvés; 
• Alternatív terület mérete nagyban meghaladta tényleges területi igényeket; 
• Másik változat nem került részletes kidolgozásra. 

A 2. pont szerinti vizsgálatot, a várható éghajlati változások előrejelzését a következőkben mutatjuk be. 

8.6.3. A létesítmény kitettségének vizsgálata az elmúlt, illetve a következő 30 év 
klimatikus adatainak figyelembevételével 

8.6.3.1. Az értékelés módszertana 

Az értékelés során a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen 
elérhető ClimateEU szoftver által szolgáltatott adatok alapján vonunk le következtetéseket az alábbiakban. 

Kiemelendő itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetközi viszonylatban több, egymástól nagyságrendjét 
tekintve számos esetben eltérő adatforrás áll rendelkezésre. Választásunk két okból esett ezen szoftverre: 

• Ingyenesen elérhető, azonban folyamatos frissítése biztosított a fejlesztő gárda által. 
• Hely specifikus adatokkal szolgál, ami a többi adatforrásra nem jellemző. 

Az értékelés során az alábbi klimatikus adatok múltbeli és jövőbeli változásait elemezzük: 

• havi átlag hőmérséklet 
• havi átlag csapadék 
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• havi átlag max. hőmérséklet 
• havi átlag min. hőmérséklet 

A fenti adatok elemzését, vizsgálatát indokolja: 

• A csapadékvíz mennyiségi változása a tervezés során figyelembe veendő, amennyiben jelentősebb 
változások várhatóak (megemlítve itt az elmúlt évek jelentős napi maximum értékeit is, mely sajnos 
azonban az alábbi vizsgálatokban a havi átlagértékek miatt nem jelennek meg élesen) 

• A havi átlag, havi átlag maximum és minimum hőmérsékletek jelentős hatást gyakorolhatnak a 
létesítmény üzemeltetésére, energiafelhasználására. 

• Jelentős hatások esetén a közvetett, az éghajlat változására áttételesen hatást gyakorló tényezők 
jelentősége is megnő. 

8.6.3.2. Évi átlagos hőmérséklet 

 
32. ábra: Évi átlag középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlag középhőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 
általános melegedési tendencia érzékelhető az év egészében. A legnagyobb növekedés február, illetve július 
- augusztus hónapokban látható, mely 3,8°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti 
időszaknak az évi átlag hőmérséklete 9,4°C, míg a 2050-re készített modellezésé 12,5°C-nak adódott. Ez a 
vizsgált periódusban egy 3,1°C-os átlagos hőmérséklet növekedést jelent. Az globális törekvések szerint ezen 
értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodás előtti állapothoz képest. 
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8.6.3.3. Évi átlagos maximális hőmérséklet 

 

33. ábra: Évi maximális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlagos maximális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 
általános melegedési tendencia figyelhető meg az év során. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni 
időszakban az július - szeptember intervallumban. A legnagyobb változás július és augusztus hónapokban 
jelentkezik, egy 4,5°C-os növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos 
maximális hőmérséklete 14,4°C, míg a 2050-re készített modellezésé 17,7°C-nak adódott. Ez a vizsgált 
periódusban egy 3,3°C-os átlagos maximális hőmérséklet növekedést jelent. 

8.6.3.4. Évi átlagos minimális hőmérséklet 

 
34. ábra: Évi minimális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra 
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A területen az évi átlagos minimális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 
általános melegedési tendencia figyelhető meg az év egészében. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni 
időszakban az június - szeptember intervallumban. A legnagyobb változás február hónapban jelentkezik, egy 
4,0°C-os abszolút növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos 
minimális hőmérséklete 4,5°C, míg a 2050-re készített modellezésé 7,3°C-nak adódott. Ez a vizsgált 
periódusban egy 2,8°C-os átlagos minimális hőmérséklet növekedést jelent. 

8.6.3.5. Hőmérsékleti változások összefoglaló 

Összefoglalóan a hőmérsékleti értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

• Az átlag hőmérséklet változása kapcsán a fűtési igények csökkenése, és a hűtési igények növekedése 
feltételezhető. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsőértékek növekedését 
jelzik előre, mely a havi átlag értékekben nem jelenik meg marginálisan, azonban az átlagértékekre 
alapozva nem is zárható ki. 

• A hűtési igények növekedése növeli a létesítmény energiafogyasztását, de ez ellensúlyozható például 
hőszivattyús rendszer, vagy napelemek telepítésével. 

• Az átlaghőmérséklet emelkedése egyúttal az öntözési igények növekedését okozhatja, mellyel 
szemben hat a későbbiekben ismertetésre kerülő, a csapadékvizekre vonatkozó tendencia. 

8.6.3.6. Évi átlagos csapadékmennyiség 

 
35. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlagos csapadékmennyiség változásait a fenti diagram szemlélteti. A diagram alapján a 
jelenlegi csapadékosság jellemzőiben történő markánsabb változásra lehet számítani a jövőben. Jól látható, 
hogy egy általánosan növekedő tendencia figyelhető a november – május időszakban, míg a június - október 
időszak csapadékszegényebb időszaknak ígérkezik majd a jövőben. A legnagyobb változás július hónapban 
jelentkezik, egy 12 mm-es csökkenés formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos 
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csapadékmennyisége 47 mm, míg a 2050-re készített modellezésé 49 mm-nek adódott. Ez a vizsgált 
periódusban egy 2 mm-es átlagos csapadékmennyiség növekedést jelent. 

A csapadékmennyiség a területen az 1981-2009-es időszakra 564 mm/évnek adódott. A modellezés alapján 
a 2050-es időszakra ez 588 mm/év-re fog változni. 

8.6.3.7. Csapadékmennyiség változások összefoglaló 

Összefoglalóan a csapadékmennyiség értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

• várhatóan több csapadék fog jelentkezni a területen, mind havi, mind éves szinten 
• a megnövekedett csapadékmennyiség előrevetíti nagyobb pufferkapacitás kiépítésének 

szükségességét a megfelelő tároláshoz 
• megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb időszakokban a 

hatékonyabb öntözésre. 

8.6.4. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó kockázatértékelés 

A 50. táblázat értékeli a bekövetkezési valószínűségét az egyes időjárási eseményeknek, és egyben megadja 
a hozzájuk társított következmények mértékét is. Az egyes kategóriák leírása alább látható. 

Valószínűség: 

Valószínűség 
Következmény 

Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentős (3) 

Gyakori (3) Alacsony (3) Közepes (6) Magas (9) 

Lehetséges (2) Alacsony (2) Közepes (4) Közepes (6) 

Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3) 

Ritka: Csak kivételes esetekben következik be. 

Lehetséges: Bekövetkezhet a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (5 éven belül). 

Gyakori: Nagy valószínűséggel bekövetkezik a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (1 
éven belül). 

Következmények: 

Kicsi: Kismértékű kár keletkezik, nincs komolyabb hatása a környezetre, illetve a létesítményre. Anyagi károk 
nincsenek, vagy csak minimálisak. 

Mérsékelt: Látható károkat okoz a környezetben, illetve a létesítményben. Fizikai károk keletkezhetnek a 
létesítményben, melyek kijavítása komolyabb anyagi terhekkel jár. 

Jelentős: Komoly károk keletkeznek mind a természetes, mind az épített környezetben. Igen komoly anyagi 
terhekkel járnak a javítási munkálatok. 
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50. táblázat: Az egyes időjárási események kockázatértékelése 

Esemény Alesemény Valószínűség Következmény Várható hatás/Kockázat Javasolt beavatkozás 

Súlyos viharok 

Szélvihar 3 1 3  Szélsőséges viharok kapcsán nagyobb 
figyelmet a hirtelen lehulló nagyobb 
csapadékhozamokra, illetve annak 

elvezetésére kell fordítani a csapadékvíz 
gyűjtő és a befogadó rendszer megfelelő 

méretezésével. 

Hóvihar 2 2 4 

Jégeső 2 2 4 

Szélsőséges 
hőmérséklet 

Hőhullám 3 1 3  A hűtési és fűtési rendszer 
csúcsterhelésre történő megfelelő 

méretezésével lehet a hőmérsékleti 
szélsőértékekre, anomáliákra 

felkészülni. A tervezés során törekedni 
kell a megújuló energiák hasznosítására. 

Hideghullám 3 1 3 

Aszály - 2 2 4 

Az aszály hatásainak csökkentése 
érdekében javasolt csapadékvíz puffer 

tározó telepítése, mellyel a 
csapadékszegény időszakok kezelhetővé 

válhatnak. 

Tűzkár - 2 3 6 

 A tűzkár várható hatásainak 
minimalizálása érdekében a tűzvédelmi 
előírások betartása, a védőtávolságok 

figyelembevétele javasolható. 

Árvíz - 1 1 1 
 A terület környezetében felszíni 

vízfolyás nem található, így többlet 
beavatkozás nem indokolt 

Belvíz - 1 1 1  A területen a talajvíz nagy mélységben 
helyezkedik el 
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8.6.5. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó javaslattétel 

A tervezés, kivitelezés, üzemelés során fontos a környezeti változók figyelembevétele. A tervezés korai 
időszakában megtett lépések sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a változó klimatikus viszonyok csak 
minimálisan legyenek hatással a létesítményre. Megfelelő vállalatirányítási rendszerek (pl.: minőség, 
környezet, energia) bevezetése, és a folyamatos fejlődés elvének alkalmazása sokban hozzájárulhat a 
hatékony üzemeléshez. A vállalatirányítási rendszerek továbbá segítséget nyújtanak a megfelelő 
nyomon követési módszertan kialakítására, és az ilyen tevékenységekről készülő feljegyzések 
kezeléséről. 

További javaslatok a vonatkozó összefoglaló fejezetekben kerültek leírásra (8.6.3.5 és 8.6.3.7 fejezet). 

8.6.6. Tervezett létesítmény éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak értékelése 

A tevékenység nem befolyásolja jelentősen a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a 
klímaváltozáshoz. A területen jelenleg zajló tevékenység megszűnik a beruházás kapcsán, illetve a 
terület jellege, és képe is nagyban átalakul. Burkolt, illetve beépített területek kerülnek kialakításra, 
ugyan a zöldterületek mérete lecsökken, de várhatóan a jelenlegi zöldterületek minősége javulni fog. 
Abban az esetben, ha a csapadékvíz gyűjtése megfelelő rétegrend alkalmazásával biztosítható, akkor 
vizsgálandó a burkolt parkoló felületek zúzottkő borítása, ezzel kiküszöbölve az okozott lokális 
hősziget-hatást A zúzottkő burkolatnak, mind a sugárzást visszaverő hatása jobb, mint az aszfalt 
borításé, mind a csapadékvíz gazdálkodásra gyakorolt hatása előnyösebb. 

A fentebb leírtak következtében nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. 

8.7. Kulturális örökségvédelem5 
A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés 

alapján a földmunkával el kell kerülni. 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái nem érintenek ismert régészeti lelőhelyet, 

ezért megelőző feltárás elvégzésére nincs szükség. 

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái 

régészeti megfigyelés mellett végezhetők, ennek megfelelően az egyéb feltárási módszerekkel fel 

nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) bekezdés). 

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely, jelenség 

kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a Korm. R. 35. § (1) 

bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint. 

 
5 Forrás: Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció - Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztés, előkészítés, Készítette 
Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2020.11.12. 
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Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül elő, a 

jelenségeket ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell. A Korm. R. 35. § (1) bekezdés szerint, 

ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé a régészeti bontómunkát – 

legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti 

megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti lelőhely 

vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti 

megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a szükséges 

intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés során 

eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző intézmény három 

napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás esetén értesíteni a 

beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, 

valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság húsz napon belül dönt. Ha a régészeti 

emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság határozata alapján azt a helyszínen kell 

megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék 

megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak 

befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az 

adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a 

helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő régészeti emlékeket. 

A régészeti emlékek mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az adatgyűjtésben is jelzett, a terület 

korábbi munkatábor funkciójával összefüggő kegyeleti kérdésekre. A földmunkák során nagy esély van 

arra, hogy előkerülnek a fogolytáborban eltűnt személyek maradványai. Ezen esetben a maradványok 

megfelelő módú kihantolása és azonosítása céljából a Nemzeti Örökség Intézet és a szervezetéhez 

tartozó Nemzeti Kegyeleti Bizottság bevonása javasolt a folyamatba. 

8.8. Zajvédelem és rezgésvédelem 

8.8.1. Alapállapot 
Ahogy az 6.9 fejezetben ismertetésre került a tervezési terület zajvédelmi állapotát e a működő 

bányaüzemhez köthető, az M1 mérési pontban hallható a bányászati tevékenységtől származó zaj, a 

többi mérési pontban a bányához, emlékparkhoz menő forgalomtól származó zaj határozza meg.  

A vizsgált terület üzemi, szabadidős zajkibocsátás szempontjából terhelhető. 
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8.8.2. Zajvédelmi követelmények 

8.8.2.1. Zajkibocsátási határértékek 

A létesítmény vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás előzetes vizsgálata jelen 
dokumentáció alapján kerül elindításra, zajkibocsátási határérték nem kerülhetett megállapításra. 

8.8.2.2. A létesítésre (kivitelezésre) vonatkozó zajvédelmi követelmények 

Az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 2. melléklete a zajtól védendő terület jellege és az építési munka időtartama 
szerint határozza meg. 

A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai várhatóan 1 évnél hosszabb időtartamot érintenek. 

• Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB  
• Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB 
• Kisvárosias, kertvárosias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB 
• Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB 

8.8.2.3. Az üzemeltetésre vonatkozó zajvédelmi követelmények 

Az üzemeltetésből származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 1. melléklete a zajtól védendő terület jellege szerint határozza meg. 

• Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB  
• Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB 
• Kisvárosias, kertvárosias lakóterületek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB 
• Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB 

8.8.2.4. A közlekedési létesítményekre vonatkozó határértékek 

Az érintett utakra az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint: 

Országos közúthálózatba tartozó és a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utak és főutak (5-ös főt, 54-es főút): 

• Üdülőterület:         60/50 dB(A) 
• Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű):  65/55 dB(A) 
• Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület:   65/55 dB(A) 
• Gazdasági terület:        65/55 dB(A) 

8.8.3. Hatások a kivitelezés időszakában 

8.8.3.1. Építési zaj az Emlékpark területén 

A beruházási terület művelés alól kivett, növényzettel borított, de jellemzően zavart terület. A 
kivitelezés során szükség van tereprendezésre, mely talaj mozgatását, és szállítását eredményezi. Az 
építési munkálatok során földmunkagépek, kéziszerszámok, emelő berendezések, valamint 
tehergépjárművek által okozott zajterheléssel kell számolni. 
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A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az 
alábbiak szerint alakul. 

51. táblázat: Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint 
határérték 

Univerzális földmunkagép P = 75 kW LW = 102,2 dB 
Rakodógép P = 75 kW LW = 102,6 dB 

Tehergépjárművek - LW = 98,0 dB 

A területen a munkavégzés során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején 1 db univerzális 
földmunkagép, 1 db rakodógép, és 2 db tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk 
munkaterületenként. 

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrások hatását a munkaterületen egy pontba összegezve az 
eredő zajszint számítható a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásai szerint. 

Az összegzett zajterhelés:   Lw = 108,5 dB(A) 

Az elméleti zajkibocsátási pontokat az alábbi ábra szerint felvéve és a legkisebb távolságra 
elhelyezkedő védendő távolságát meghatározva a várható zajterhelés számítható.  

A védendő létesítmény zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
11. melléklete): 

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn – Ke 

Ahol: 

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 
Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 
KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 
KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 
Kd A távolságtól függő tényező. 
KL A levegő csillapító hatása 
Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 
Kn A növényzet csillapító hatása 
Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 
st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 

A számítást a beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő épületek homlokzata előtt 2 méter távolságban 
felvett megítélési pontok vonatkozásában hajtjuk végre. 
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36. ábra A felvett munkaterület és a vizsgált védendő elhelyezkedése 

A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak 
össze: 

• Recsk, 0113/9 hrsz. lakóháza, mely északra ~500 m-re helyezkednek el a telekhatártól 

52. táblázat: Számított zajterhelés a védendő épületek vonalában [Lt: dB(A)] 

Védendő 
homlokzat Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt 

Recsk, 0124 hrsz. 
út (0113/9 hrsz.) 106,8 830 0,0 3,0 69,4 0,1 4,7 0,0 0,0 37,3 

A tervezési területen kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 között nem tervezett. 

A kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 dB-es határértéket figyelembe véve 
116 méternek adódik. 

A számítási eredmények alapján a tervezési terület környezetében a zajvédelmi határértékek túllépése 
nem várható.  
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8.8.3.2. Építési zaj az útfelújítás és közmű fektetés kapcsán 

A kivitelezéssel érintett terület jelenleg is üzemelő közlekedési út. A kivitelezés során szükség van 
tereprendezésre mely talaj mozgatását, és szállítását eredményezi. Az építési munkálatok során 
földmunkagépek, aszfaltozó és döngölőgép, valamint tehergépjárművek által okozott zajterheléssel 
kell számolni. 

A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az 
alábbiak szerint alakul. 

53. táblázat: Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában 

Munkagép, berendezés Teljesítmény 
Hangteljesítményszint 

határérték 
Aszfaltozó gép P = 75 kW LW = 116,7 dB 

Univerzális földmunkagép P = 75 kW LW = 102,2 dB 
Döngölő gép P = 75 kW LW = 102,5 dB 

Tehergépjárművek - LW = 98,0 dB/db 
A területen a munkavégzés során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején 1 db aszfaltozó, 1 
db döngölő gép és 1 db tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk. 

Az összegzett hangteljesítményszint a fenti berendezések jelenléte esetén LW = 116,9 dB értéknek 
adódik. A kivitelezés során a fentiek szerint ismertetett munkagépek működése során okozott 
zajterhelés a védendő létesítmények vonatkozásában az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII. 18.) 
KvVM rendelet 11. melléklete): 

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn – Ke 

Ahol: 

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 
Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 
KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 
KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 
Kd A távolságtól függő tényező. 
KL A levegő csillapító hatása 
Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 
Kn A növényzet csillapító hatása 
Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 
st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 

A számítást a fejlesztéssel érintett úthoz, mint nyomvonalas létesítményhez legközelebb elhelyezkedő 
épületek homlokzata előtt 2 méter távolságban felvett megítélési pontok vonatkozásában hajtjuk 
végre a lekritikusabb időszak vonatkozásában, amikor a kivitelezési tevékenység az védendővel 
párhuzamosan történik. 
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54. táblázat: Számított zajterhelés a védendő épületek vonalában [Lt: dB(A)] 

Védendő 
homlokzat Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt 

0113/9 hrsz. 116,9 24 0,0 3,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 
0120/4 hrsz 116,9 24 0,0 3,0 49,4 0,0 3,8 0,0 0,0 66,7 

672/30 116,9 24 0,0 3,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 

Ahogy a táblázat eredményeiből látható, a kivitelezés során azon időszakban, amikor a munkagépek a 
védendő közvetlen környezetében helyezkednek el, a zajvédelmi határérték túllépés mértéke jelentős, 
időszakosan akár 15 dB értéket meghaladó is lehet. Kiemelendő azonban, hogy a fent bemutatott 
terhelés arra a rövid intervallumra vonatkozik, amikor a zajforrások a védendő létesítmény követlen 
környezetében dolgoznak. Ennek időigényét maximálisan 1 óra értéknek feltételezve a tényleges 
terhelés 8 órás megítélési időre vonatkoztatva 9 dB(A) értékkel csökken. Természetesen a 
folyamatosan közeledő, illetve távolodó munkagépek zajkibocsátása a távolsággal arányosan növekvő, 
illetve csökkenő terheléssel jár. A terhelés csökkentése érdekében mobil zajvédő fal telepítése 
lehetséges a védendő telekhatára mentén. Emellett javasoljuk zajkibocsátási határérték módosítás, 
illetve felmentés iránti kérelem benyújtását a kivitelezés kritikus időszaka vonatkozásában, amikor a 
kivitelezés a belterületi szakaszokon, illetve a fentebb ismertetett védendők környezetében fog 
történni.  

A nyomvonalas létesítmény kapcsán a kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 
dB-es határértéket és a fentebb említett folyamatos előrehaladást feltételezve 111 méternek adódik. 

8.8.3.3. Közlekedési zaj 

A kivitelezési munkálatok kapcsán a 5.9.1 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell számolni. 

A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett 
kiindulási adatok az alábbiak: 

55. táblázat: Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán 

  Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Közút típusa Jelleg2=3 (kis éjszakai 
forgalmú utak) 

Jelleg2=3 (kis éjszakai 
forgalmú utak) 

Sávok száma 2 2 
Burkolat állapota C C 
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes 

Hosszesés mértéke (%) 2 0 
Hosszesés jellege emelkedő emelkedő 

Sebesség 
I 50 90 
II 50 70 
III 50 70 

Védendő távolsága 24 19 
Védendő és közút közötti térrész 

jellege Füves Füves 
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A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv 
középvonalától számított 7,5 m-re az alábbi táblázatokban került feltüntetésre. 

56. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a kivitelezés időszakában (2021) 

  Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Többlet forgalom 
megoszlása az adott 

útszakaszon 

I 100% 100% 
II 100% 100% 
III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 60,0 dB(A) 68,6 dB(A) 
Éjjel 51,5 dB(A) 58,1 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 52,4 dB(A) 62,5 dB(A) 
Éjjel 44,0 dB(A) 52,1 dB(A) 

A számított értékekből jól látható, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok 
mellett a vizsgált útszakaszok mentén referencia távolságban a zajvédelmi határértékek túllépése 
alapállapotban is fennáll. 

A várható forgalomnövekmény (42 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos 
munkamenet, és a kizárólag a nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként max. 4 
tehergépjármű növekmény figyelembevételével számítjuk 08:00 és 18:00 közötti időszakban. 

57. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a kivitelezési időszakban [dB (A)] 

Növekménnyel együttes terhelés Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 60,6 68,8 
Éjjel 51,5 58,1 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 53,0 62,7 
Éjjel 44,0 52,1 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,6 0,2 

Éjjel 0,0 0,0 

Ahogy a táblázatban látható: 

• A legközelebbi védendőknél a generálódó forgalom nem eredményezi a határértékek 
meghaladását. 

• A generálódó forgalom kapcsán a számítások alapján maximálisan 0,6 dB-es zajterhelési 
növekmény alakul ki a Recski Munkatáborhoz vezető út vonatkozásában 

8.8.4. Hatások az üzemelés időszakában 

8.8.4.1. Üzemi zaj 

A tervezési területen gépészeti berendezések (kültéri légkezelők, illetve hőszivattyúk) telepítése 
tervezett, melyeket pontforrásként veszünk figyelembe, illetve személygépjármű és busz parkolók 
üzemeltetése tervezett, melyeket felületi forrásként vettünk figyelembe. 

A létesítmény üzemeltetése szakaszos, így a gépészeti berendezések folyamatos üzeműek, míg a 
parkolók csak nyitvatartási időben üzemelnek. A látogatási időszak kizárólag nappalra esik. 
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A figyelembe vett pont, illetve felület zajforrások főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

58. táblázat A tervezett beruházás zajforrásai 

Forrás megnevezése Száma LW Jellege 

Légkezelő 2 db 65 dB pont 
Hőszivattyú 3 db 75 dB pont 

Parkoló 1 db 84 dB/m2 felület 

A zajforrások elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 
37. ábra A tervezett zajforrások elhelyezkedése 

A tervezett létesítmény vonatkozásában zajmodell került kidolgozásra az IMMI 2021 szoftver 
segítségével. 
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A számított zajterhelési értékek közül az modellezés során vizsgált feltételezetten legjobban terhelt 
pontok értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. Részletesebb adatok megtekinthetők a mellékletben 
csatolt helyszínrajzon. 

59. táblázat: Számított zajterhelési eredmények [dB(A)] 

Védendő megnevezése Számítási eredmény Határérték 
Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Recsk, 0124 hrsz. út 
(0113/9 hrsz.) 11,9 6,4 60 50 

Recsk, Várbükki u. 
(672/30 hrsz.) 0 0 50 40 

A számítási eredmények alapján a vizsgált pontokon a létesítmény tartani tudja a zajvédelmi 
határértékeket. 

60. táblázat Háttérterheléssel együttes terhelés 

 Számított Háttér Összegzett Növekmény 
mértéke 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 
Recsk, 0124 

hrsz. út (0113/9 
hrsz.) 

11,9 6,4 28,1 27,9 28,2 27,9 0,1 0,0 

Recsk, Várbükki 
u. (672/30 

hrsz.) 
0 0 30,9 28,1 30,9 28,1 0,0 0,0 

Ahogy a fenti táblázatból is látható, a vizsgált megítélési pontokon nem várható a zajvédelmi 
határértékek túllépése. 

8.8.4.2. Közlekedési zaj 

A forgalom zajhatását az üzemelés időszakában a területre vezető utakon az alábbi táblázatban 
ismertetjük. Mivel a létesítmény jelenleg is üzemel, melynek forgalma megjelenik a rendelkezésre álló 
forgalmi adatokban, így csak a bővítés kapcsán kialakuló forgalmi növekménnyel számoltunk. 

61. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az üzemelési időszakban (2024) 

  Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Többlet forgalom 
megoszlása az adott 

útszakaszon 

I 100% 100% 
II 100% 100% 
III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 60,1 dB(A) 68,7 dB(A) 
Éjjel 51,6 dB(A) 58,2 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 52,5 dB(A) 62,6 dB(A) 
Éjjel 44,0 dB(A) 52,2 dB(A) 

Ahogy az korábban ismertetésre került a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok, illetve 
burkolatjellemzők mellett alapállapotban is a zajvédelmi határértékek túllépése várható a referencia 
távolságban a 24-es főút vizsgát szakasza mentén. A várható forgalmi növekmény, mely a területre 
érkezik napi 420 személygépjármű, és 32 busz formájában fog jelentkezni (figyelembevéve a kétirányú 
közlekedést). 
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A generálódó forgalom nem eredményezi a határérték túllépését a legközelebbi védendő épületek 
vonatkozásában. 

62. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált közlekedő utak környezetében az üzemelési időszakban [dB (A)] (2024) 

Növekménnyel együttes terhelés Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 61,0 69,0 
Éjjel 51,6 58,2 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 53,5 62,9 
Éjjel 44,0 52,2 

Növekmény mértéke 
Nappal 1,0 0,3 

Éjjel 0,0 0,0 

A várható növekmény a vizsgált útszakaszok vonatkozásában az érzékelhetőség határa alatt marad. 

8.8.5. Hatások a távlati időszakban 

A forgalom távlati zajhatását az érintett útszakaszok kapcsán az alábbi táblázatban ismertetjük. 

63. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a távlati időszakban (2039) 

  Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Többlet forgalom 
megoszlása az adott 

útszakaszon 

I 100% 100% 
II 100% 100% 
III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 61,4 dB(A) 69,6 dB(A) 
Éjjel 52,9 dB(A) 59,2 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 53,8 dB(A) 63,6 dB(A) 
Éjjel 45,4 dB(A) 53,1 dB(A) 

Mivel a vizsgált utakon már az alapállapoti, referencia távolságban számított zajterhelés is határérték 
feletti, ezért a 15 éves távlati időszakban sem várható jobb eredmény a vizsgált védendők 
vonatkozásában. Mivel az alkalmazott forgalom előreszámítás szabvány a terület környezetében 
feltételezhetően kialakuló beruházások forgalomnövelő hatását irányozza elő, a tényleges növekmény 
várhatóan az alábbi táblázatban megadottnál kisebb lesz. 

64. táblázat: Várható forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a távlati időszakban [dB (A)] 

Növekménnyel együttes terhelés Recski Munkatáborhoz 
vezető út 24-es főút 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 62,1 69,9 
Éjjel 52,9 59,2 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 54,5 63,8 
Éjjel 45,4 53,1 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,7 0,3 

Éjjel 0,0 0,0 

A vizsgált 24-es főút mentén jelen helyzetben is határérték túllépés tapasztalható referencia 
távolságban. A várható növekmény azonban ezen utak kapcsán az érzékelhetőség határa alatt marad. 
A terhelés a vizsgált védendőnél a számításaink szerint a határérték alatt marad. 
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Az értékek csökkentésére lehetőséget adhat a jövőbeni technikai fejlesztések alkalmazása, melyek 
jelen pillanatban még nincsenek általános használatban magyarországi viszonyok között (pl. 
csendesebb abroncsok, halkabb kopóréteg, elektromos járművek térnyerése). A létesítmény kapcsán 
generálódó forgalom nem eredményezi a zajterhelés növekedését. 

8.8.6. Hatások a felszámolás időszakában 

A megszüntetés fázisában a 8.8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak. 

8.8.7. Hatásterület lehatárolása az üzemelés időszakában 

8.8.7.1. Közvetlen hatásterület 

A kivitelezési időszak zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 dB-es határértéket figyelembe véve 116 
méterben jelölhető meg a munkaterületek középpontjától számolva. A nyomvonalas létesítmény 
kapcsán a kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 dB-es határértéket és a 
fentebb említett folyamatos előrehaladást feltételezve 111 méternek adódik. 

Az üzemeltetés időszakában a zajvédelmi hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai 
alapján számítható. Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában 
várható zajvédelmi hatásterülete a beruházással ténylegesen érintett terület határától számítva 
maximálisan 51 méternek adódott. 

8.8.7.2. Közvetett hatásterület 

A létesítmény közvetett hatásterülete a közlekedő utak hatásterülete, amely, figyelembe véve a 
284/2007 (X.29.) Kormányrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett útszakaszok 
vonatkozásában nem megállapítandó. 

8.8.7.3. A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok 

A kivitelezés vonatkozásában a számított hatásterületen belülre eső ingatlanok helyrajzi számainak 
beszerzése megtörtént. A hatásterület által érintett helyrajzi számok az alábbiak:  

Kivitelezés időszaka:  

• Élménypark területe: 0111/6; 0111/7; 0111/8; 0115/3; 0115/4; 0116 
• Közlekedő út: 270, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 

360, 361/5, 361/6, 361/15, 361/16, 361/17, 361/18, 362, 363, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 
658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 
671, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/13, 672/14, 672/15, 672/16, 672/19, 672/20, 672/21, 
672/22, 672/23, 672/25, 672/26, 672/27, 672/28, 672/29, 672/30, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 
675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 676, 677/1, 677/2, 706, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 824, 933, 
961/1, 962, 964, 965/1, 965/2, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 974, 975/1, 
975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 998, 1013/1, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1028, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1031, 1091/2, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1606, 1607, 1608, 1609, 1622, 
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1670, 061/47, 061/48, 
061/49, 061/50, 061/51, 061/77, 061/78, 061/79, 061/80, 061/81, 061/82, 062, 063/3, 063/5, 
063/6, 063/7, 063/9, 063/10, 065/8, 065/9, 065/11, 065/12, 066, 067, 068/1, 068/3, 068/4, 
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070, 071, 073, 0103, 0106, 0107, 0108, 0111/6, 0111/9, 0112, 0113/3, 0113/9, 0114, 0115/3, 
0115/5, 0115/6, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0116, 0117/1, 0117/2, 0118/1, 0118/2, 0119, 
0120/1, 0120/4, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0136, 0137/1, 0137/3, 0138/2, 0139/1, 0139/3, 
0139/4, 0139/8, 0141, 0143, 0148, 0149, 0161/2, 0162/1, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 0163/10, 
0164/1, 0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8, 0164/11, 0164/12, 
0164/13, 0164/14, 0164/15, 0164/16, 0164/17, 0164/20, 0164/21, 0164/22, 0165, 0167/5, 
0168/30, 0183, 

Üzemelés időszaka: 

0111/6; 0111/8 

9. A környezetre gyakorolt hatások áttételes hatása a 
lakosság egészségi állapotára 
A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek jelentősnek, 
így az egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatóak ezen környezeti elemek 
vonatkozásában. 

A létesítményben bejelentésre kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrás létesítése nem tervezett. 
A parkoló használat elenyésző mértékű légszennyezőanyag kibocsátással jár, így a levegőkörnyezetre 
gyakorolt hatások kapcsán áttételes hatások kialakulása nem valószínűsíthető. 

A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési határérték 
túllépését. 

A forgalom növekedése által okozott többletterhelés nem okoz az emberi fül számára érzékelhető 
zajterhelés növekedést. A várható maximális növekmény 0,6 dB, míg az emberi érzékelés határa 0,5 
dB-es. 

Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem 
okoznak az egészségre káros hatásokat. 

10. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott 
technológia bevezetése esetében külföldi referencia 
A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett. 

11. Országhatáron átnyúló hatások 
A beruházás kapcsán az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem valószínűsíthető. 

12. Üzleti titok hatálya alá tartozó adatok és információk 
A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel. 
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13. Közérthető összefoglaló 
13.1. A tevékenység lényegének ismertetése 

Magyarország Kormánya képviseletében a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. a Recski 
Nemzeti Emlékpark fejlesztését tervezi. A fejlesztés célja az emlékhely elvárható és a megfelelő 
megértést, befogadást lehetővé tévő színvonalra fejlesztése, diákcsoportok megfelelő fogadására való 
alkalmassá tétele és egy korszerű kiállítási koncepció megalkotása. A fejlesztési részeként tervezett a 
tábor világát a történelmi hitelesség mellett megfelelő dramaturgiával, korszerű vizualizációs 
technológiával és interaktív eszközök alkalmazásával bemutató, kreatív kiállítási koncepció 
megalkotása.  

A fejlesztés során érintett tábor szűken vett területe (rabok és őrök volt lakhelye, a kiszolgáló 
épületek/területek, és az ezeket közvetlenül körülölelő parkrész) mintegy 12 hektár. Emellett a 
létesítmény ellátását biztosító közmű fejlesztések szükségessé teszik a Recsk felől a területre vezető, 
illetve a Colas Északkő Kft. által üzemeltetett kőbánya ellátását biztosító út fejlesztését, és a 
közműfektetést.  

A tervezett fejlesztések összefoglalása: 

• Új Fogadóépület: 300 főt befogadó kiállítás funkcióra létrehozott középület tervezése úgy, 
hogy a Kiállítási Koncepció elvárásai érvényesüljenek az alaprajzi kialakítások során. Az épület 
téralakítása során szükséges figyelembe venni a funkcióknak megfelelő helyiségprogramot és 
a szabványokban foglalt követelmények mentén történő kialakítást. 

• Barakkok: 7 darab lakóbarakk visszaépítése, valamint a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk 
(büntetőbarakk) korszerűsítése. Kívülről mindegyik hitelesen rekonstruált és minimum négy, 
maximum hat barakk mai technikával, gépészettel és szigeteléssel ellátott. 

• Meglévő épületek: ÁVH-s épület és a Kápolna felújítása. 
• Emlékművek: A meglévő emlékművek, beillesztése a tervezési koncepcióba, szükség esetén 

áthelyezéssel. 
• Környezetrendezés: Elsődleges célja a külső környezet funkcionális elemeinek tervezése a 

Kiállítási Koncepció küldetésével összhangban, amely magában foglalja a parkosítás 
tervezését, sétányok, pihenők kialakítását, utcabútorok és látogatói információs rendszerek 
fejlesztését, valamint az őrtorony és a hidak rekonstrukcióját. 

• Belső infrastruktúra tervezése: Burkolt bekötőút tervezése a Csákánykő út és az új 
Fogadóépület összekötésére, valamint az OTÉK előírásai szerint - az épületek alapterülete 
alapján - szükséges számú parkolóhelyek kialakítása, továbbá a tervezési területen a teljes 
közlekedési infrastruktúra kialakítása. A tervezés során az Emlékhely minden épületéhez 
biztosítani kell a funkciónak megfelelő közmű ellátást. 

A tervezett fejlesztés a NATURA 2000 hálózat részét képező Mátra (HUBN10006) nevű különleges 
madárvédelmi területen helyezkedik el, mely lefedi az Emlékpark és a 0108-as hrsz-ú ingatlanon 
található út teljes területét, illetve a 0124 hrsz-ú ingatlanon található út egy részét. 
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13.2. A környezeti hatások becslése, értékelése 

13.2.1. Levegőtisztaság-védelem 

A létesítményben a fűtési és használati melegvíz igények kielégítése a telepíteni tervezett 
hőszivattyúkkal lesz megoldva, így tüzelőberendezések telepítése a létesítményben nem szükséges.  

Fentiekre tekintettel a létesítményben bejelentésre kötelezett pontforrás nem létesül.  

A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása 
várható, mely azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi 
határérték alatt marad. 

Az Emlékpark területén tervezett kivitelezési munkálatok levegőtisztaság-védelmi hatásterület 133 
méter. A nyomvonalas létesítmények (út felújítás és bővítés, közmű fejlesztés) levegőtisztaság-védelmi 
hatásterülete 35 méter a közforgalomnak átadott magánút középvonalától számítva.  

A hatásterületek által érintett helyrajzi számok megadása a vonatkozó fejezetben megtörtént. 

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai 
vizsgálhatók. A forgalom lebonyolítására használni tervezett közlekedő utak számított 
hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 2 méternek adódik. 

13.2.2. Felszíni és felszín alatti víz, talaj 

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen 
esetekben a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A 
környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás, 
szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul 
megkezdeni. 

A felszíni és felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a 
kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító 
szervezetnek történő átadása.  

Az olajjal szennyeződhető területeken (parkoló felületek) a pontszerűen összegyűjtött csapadékvizek 
CE minősítésű olajleválasztón keresztül kerülnek bekötésre a csapadékvíz tározó tóba, míg a 
tisztaterületi csapadékvizek előtisztítás nélkül vezethetők be. 

A területen a kivitelezés időszakában biztosított lesz a kárelhárítás általános eszközállománya a 
haváriás események (baleset, gépborulás, stb.) esetére. 

13.2.3. Természet és tájvédelem 

A felmérések tapasztalatai alapján, a Nemzeti Emlékpark területén a tervezett beruházási elemek 
hatásának mérséklésére, illetve a táji, és természeti értékek maximális megóvása érdekében az alábbi 
élővilágvédelmi szempontok figyelembevételét javasoljuk: 

• az igen kedvező természetességű és térségi kitekintésben is jelentős élőhelynek minősíthető 
felső tavacskát, azon és annak környezetében megtelepedett növényzettel együtt, az oda 
koncentrálódó kimagasló természetvédelmi és tudományos értékű természeti értékek miatt, 
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a lehető legnagyobb területen változatlan állapotban kell meghagyni és az egyéb beruházási 
elemeket úgy tervezni, kivitelezni, hogy azok e terület ökológiai állapotát ne befolyásolják; 

• egyes fent nevesített nagyobb értékű ízeltlábúak és védett kétéltűek élőhelyének számító felső 
tavacskát és annak környezetét a közelben létesülő látogatóépület építési munkái során a 
lehető legnagyobb kímélet illeti meg. Ezt a területet a kivitelezési munkák során le kell 
választani a munkaterülettől és szavatolni, hogy úgy a létesítési, mint a használati időszakban 
teljesen változatlan állapotban maradjon meg, az ott jellemző élőhelyi sajátosságok stabilan 
megőrződjenek; 

• az Emlékpark területén, főleg annak déli oldalán telepített erdeifenyő és lucfenyő ligetet, 
jóllehet e fajok nem tájhonosak érdemes megkímélni, egyrészt a fontos tájesztétikai szerepük 
miatt, másrészt, mert érdekes állatfajok élőhelyeinek számít; 

• a területen átszivárgó erek medrét nem javasoljuk stabilizálni, hanem a természetes állapot 
meghagyását preferálni, mivel az egyedi növény és állatközösségeket tart fenn. 

• az idősebb faegyedeket, ligeteket és szegélytársulásokat a park és más beavatkozási 
helyszíneken úgy is, mint a természetvédelmi tekintetben jelentős ízeltlábúak élőhelyét és úgy 
is, mint fontos madárélőhelyet maximálisan kímélni kell; 

• tervezésnél és kivitelezésnél törekedni kell, hogy a meglévő nagyméretű faállomány minél 
nagyobb arányban változatlanul, felnyesés nélkül maradjon meg; 

• a főépület előtt álló, lábon száradó idős tölgyet, mint a szaproxilofág rovarok fontos élőhelyét 
javasoljuk megőrizni; 

• a kiépített felületeken célszerű a terület és a táj természetes jellemzőihez alkalmazni a 
zöldterületek kialakítását, a markánsan kifejeződő objektumok környezetébe a megfelelő 
elrendezésben tájhonos vagy akár tűlevelű fákból takarást ajánlatos létrehozni. 

• a beruházás kivitelezésével kapcsolatosan elengedhetetlen cserjeirtást és fakivágást 
kötelezően a madarak költési idején kívül, szeptember 1. és március 15. közötti időszakban 
szabad végezni, amit a hatósági engedélyben is egyértelműen rögzíteni kell; 

• a nagyobb méretű fákon, főleg nyárakon több odú is található, amelyekben madarak költenek, 
illetve denevérkolóniák telepedhetnek meg, az ilyen fák eltávolítása kizárólag a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság szakfelügyeletével és előzetes véleményével lehetséges, 

• a barakkok környezetében lévő tűlevelű állományt, jóllehet e fafajok nem tájhonosak, az 
azokhoz kötődő, a térségben különlegesnek számító fauna megmaradása érdekében érdemes 
megkímélni; 

• a területen átszivárgó erek medrét és a vizes medencéket nem javasoljuk stabilizálni, mert 
azok időnként fontos kétéltű szaporodóhelynek számítanak, de a környezetükben megtelepült 
sűrű cserjések átjárhatóvá tétele és az árnyékolás csökkentése javíthat azok élőhelyi értékén; 

• a barakképületbe, a parancsnoki épületbe és a kápolnán esett repedésbe települt 
denevérkolóniák védelme érdekében az épületek átépítését, karbantartását vagy bontását 
előzetesen egyeztetni kötelező a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területen illetékes 
természetvédelmi őrével; 

• a tervezett munkák során előre számítani kell a területen jelenlévő nagyszámú kétéltű és 
hüllőállomány megóvásának és esetlegesen mentésének igényével, amivel kapcsolatban a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakfelügyeletét kell igénybe venni; 
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• a szennyvíz- és csapadékvíz kezelést úgy kell megtervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy 
ennek kapcsán semmiféle káros emisszió az emlékparkot átszelő völgy irányába ne 
következhessen be, a völgy alján átfolyó érbe és víztározó medencékbe semmiféle káros anyag 
ne kerülhessen. 

13.2.4. Klímaadaptáció 

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. Megfelelő 
előre tervezés mellett a létesítményre a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki 
számottevő hatást. 

13.2.5. Hulladékgazdálkodás 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy 
ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető be fogja tartani a 
vonatkozó jogszabály szerinti előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket. 

13.2.6. Zajvédelem 

A kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások nem okozzák a zajvédelmi határértékek túllépését.  

A közlekedési utakon generált többlet forgalom kapcsán az alábbiak állapíthatók meg: 

• A kivitelezés időszakában: 
o A legközelebbi védendőknél a generálódó forgalom nem eredményezi a határértékek 

meghaladását. 
o A generálódó forgalom kapcsán a számítások alapján maximálisan 0,6 dB-es 

zajterhelési növekmény alakul ki a Recski Munkatáborhoz vezető út vonatkozásában 
• Az üzemeltetés időszakában, illetve a távlati időszakban 

o Ahogy az korábban ismertetésre került a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes 
sebesség határok, illetve burkolatjellemzők mellett alapállapotban is a zajvédelmi 
határértékek túllépése várható a referencia távolságban a 24-es főút vizsgát szakasza 
mentén.  

o A várható forgalmi növekmény, mely a területre érkezik napi 420 személygépjármű, 
és 32 busz formájában fog jelentkezni (figyelembevéve a kétirányú közlekedést). 

o A generálódó forgalom nem eredményezi a határérték túllépését a legközelebbi 
védendő épületek vonatkozásában. 

A létesítmény kivitelezése, illetve üzemelése kapcsán az alábbiakat lehet megállapítani. 

A számítási eredmények alapján a vizsgált pontokon a létesítmény tartani tudja a zajvédelmi 
határértékeket.  

A számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a létesítmény egyetlen vizsgált ponton sem okozza 
a zajvédelmi határérték túllépését. 

A kivitelezési időszak zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 dB-es határértéket figyelembe véve 116 
méterben jelölhető meg a munkaterületek középpontjától számolva. A nyomvonalas létesítmény 
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kapcsán a kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a minimális 55 dB-es határértéket és a 
fentebb említett folyamatos előrehaladást feltételezve 111 méternek adódik. 

Az üzemeltetés időszakában a zajvédelmi hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai 
alapján számítható. Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában 
várható zajvédelmi hatásterülete a beruházással ténylegesen érintett terület határától számítva 
maximálisan 51 méternek adódott. 

Az érintett helyrajzi számok a vonatkozó fejezetben kerültek megadásra. A hatásterületek lakott 
területet nem érintenek. 

13.3. A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi 
állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások 

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi hatások 
kialakulása kizárható. 

13.4. A környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó 
intézkedések 

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem szükséges. 
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Recski Nemzeti Emlékpark 

fejlesztés, előkészítés 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Recsk község 0111/7, 0116, 0115/3, 0115/4, 011/8 

hrsz.-ú területei 

1.3. Az ERD megrendelője: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Előzetes vizsgálati dokumentáció 

1.5. Készítette: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 

egyszerűsített ERD-ként készült. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne Recsk község 0111/7, 0116, 0115/3, 0115/4, 011/8 hrsz.-ú 

telkei, melyen a korábbi kényszermunkatábor helye. 

 
A terület a 234 km2 nagyságú, 210-1014 m tszf-i magasságú, Magas-Mátra része. A gerinces 

típusú vulkáni hegység 40%-a 500, további 50%-a 750 m-nél is magasabban fekszik, és itt 

található az ország két legmagasabb csúcsa. A K-Ny-i irányú fő szerkezet mind domborzatilag, 

mind földtanilag tagolt. A nyugati rész 100-200 m/km2 relatív reliefű, É felé meredek, D felé 

lankás, enyhén Ny-nak lejtő, az átlagosnál jobban felszabdalt felszínű, egyes feltételezések 

szerint D-felé nyitott félkaderaként értelmezhető. A keleti rész litológiailag és 

geomorfológiailag is különbözik tőle 200 m/km2 átlagos reliefű, lávatakaró reliktumként 

értelmezhető, enyhén szabdalt, DK-i lejtésű. É-i, K-i, DK-i peremén bádeni középső riolittufa, 

Ny-i DNy-i és középső részét piroxénandezit és bádeni piroxénandezit építi fel. K-Ny-i 

gerinceit É-on szubvulkáni testek kísérik. Felületét agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

borítják. 
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A terület történetének legfontosabb pontja, az 1950-1953 között itt működő 

kényszermunkatábor. A Magyar Államvédelmi Hatóság által 1950 nyarán létrehozott gulág 

mintájú munkatáborba politikai foglyokat zártak a sajátkezűleg épített barakkokba és a közeli 

andezitbányában dolgoztatták őket. A foglyok jó része sosem szabadult, az éhezés, a fogvatartás 

és munkavégzés embertelen körülményei vagy az őrök kegyetlensége okán. A tárbor állandó 

létszáma 1300-1700 fő között mozgott, pontosa adatokkal viszont nem rendelkezünk, hiszen a 

fogvatartottak bírósági ítélet nélkül kerültek a táborban, így nagyrész a szökevények és túlélők 

elbeszéléseiből tájékozódhatunk. Az 1953 őszén hagyhatták el a tábort utolsó „lakói”. A 

táborban elhalálozott foglyok egy részét a Váci rabtemetőbe temették, azonban a többi „eltűnt” 

nyughelye a mai napig nem ismert, így a földmunkák során különös odafigyelés szükséges, 

hiszen nagy az esély ott eltemetett egyének előkerülésére.  

 
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében egy ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 

 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási 
szám: 

Információ 
forrása: 

Lelőhely 
jellege: Lelőhely kora: Pozíciója: 

Recsk - 
Csákánykő 44837 terepbejárás, 

adatgyűjtés raktárlelet 
Őskor 250 m-es 

pufferzóna 
Bronzkor-késő 

bronzkor 
 

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelye ismert kiterjedését a térképmellékleten 

ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában 

érhetők el. 

 
3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A beruházás Recsk község 0111/7, 0116, 0115/3, 0115/4, 011/8 hrsz.-ú telkeit érinti, melyen a 

korábbi kényszermunkatábor helye.  

A terezett építkezésről semmilyen műszaki adat nem áll rendelkezésünkre, csak a Recski 

Nemzeti Emlékpark fejlesztésének szándékáról nyilatkozó kormányhatározat, mely az építési 

szándékot jelzi.  
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3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái nem érintenek ismert régészeti 

lelőhelyet, ezért megelőző feltárás elvégzésére nincs szükség. 

 

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 

földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetők, ennek megfelelően az egyéb feltárási 

módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 

bekezdés). 

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely, 

jelenség kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a 

Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint. 

 
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül 

elő, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell. A Korm. R. 35. § (1) 

bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé a 

régészeti bontómunkát – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – és az 

elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható 

fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a 

szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

 

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés 

során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző 

intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás 

esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni 

megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság 

húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság 

határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és 
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a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző 

intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti 

emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción 

egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő 

régészeti emlékeket. 

 
A régészeti emlékek mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az adatgyűjtésben is jelzett, a 

terület korábbi munkatábor funkciójával összefüggő kegyeleti kérdésekre. A földmunkák során 

nagy esély van arra, hogy előkerülnek a fogolytáborban eltűnt személyek maradványai. Ezen 

esetben a maradványok megfelelő módú kihantolása és azonosítása céljából a Nemzeti Örökség 

Intézet és a szervezetéhez tartozó Nemzeti Kegyeleti Bizottság bevonása javasolt a folyamatba. 

 
3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkalkulációja 

3.3.3. A régészeti megfigyelés költsége 

A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka 

régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz a 

megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.  

A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000 

Ft/nap. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti 

bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó). 

 

3.3.4. A régészeti költségek összesen 

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti 
megfigyelésének nettó költsége 

A tervezés jelenlegi szakaszában 
nem kalkulálható 

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége Nem kalkulálható  
Összesen A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 
 

3.4. A régészeti megfigyelés időkerete 

Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani. 

 

3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

A Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján, a nagyberuházást megelőző feltárás, illetve 

nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Múzeum a 

beruházó szerződéskötési szándékáról, annak kézhezvételét követő 5 napon belül értesíti a 
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nagyberuházás megelőző feltárásának elvégzésére jogosult intézményt és koordinálja a 

szerződéskötést. 

 

A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a nagyberuházást megelőző feltárást a 

gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, jelen esetben a Dobó István 

Vármúzeum (3300, Eger, Vár 1.) végezheti jogszabályban meghatározottak szerint. 

A várható kegyeleti kérdésekben a Nemzeti Örökség Intézet és a szervezetéhez tartozó Nemzeti 

Kegyeleti Bizottság (1086, Budapest, Fiumei út 16-18.; e-mail: nori@nori.gov.hu) értesítése 

javasolt. 

 

A Kötv. 22. § (11) bekezdés alapján a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a feltárásra 

jogosult intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a 

beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni. 

A Kötv. 23/E. § (4) bekezdés alapján, ha a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi 

múzeum a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a 22. § (11) bekezdésében meghatározott 

15 napos határidőn belül nem köti meg, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik a 

régészeti feladatellátás elvégzéséről. 

 
Budapest, 2020. november 12. 

  
            Trembeczki Júlia 

régész   

VÁRKAPITÁNYSÁG INTEGRÁLT 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZPONT NONPROFIT ZRT. 

                                                                                                RÉGÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG 
 

mailto:nori@nori.gov.hu
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A Mátra (HUBN10006) különleges madárvédelmi terület 
kijelölésének alapjául szolgáló madárfajokra és élőhelyükre 

vonatkozó hatásbecslési dokumentáció 
 

az érintett Recsk Nemzeti Emlékpark és környezete, valamint a Recsk 0124 és 0108 hrsz-ú út 
menti hatásterületre vonatokozó Natura 2000 hatásbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 

14-es és 15-ös mellékleteiben meghatározottak alapján 
 

1. Azonosító adatok 

1.1. A terv készítőjének, illetve beruházójának a neve, címe, elérhetősége 

név: DENKSTATT Hungary Kft. 
cím: H-1037 Budapest, Seregély u. 6. 
honlap: https://denkstatt.eu/?lang=hu 
e-mail: denkstatt@denkstatt.hu 

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

dr. Tallósi Béla 
Címe: H-5000 Szolnok, Csokonai u. 23. III./8. 
Elérhetősége: tel./fax: +3656429920 

mobil: +36302696904 
e-mail: tallosibela@gmail.com 

Szakmai referenciák: 
 

Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély: Sz-016/2011 (Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség), 14/00955-4/2011, SZTV- 
élővilágvédelem és SZTjV – tájvédelmem szakterületre 
 
Jelentősebb projektekben történt részvétel az elmúlt öt évben: 
 
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a Szeged Sándorfalvi úti hulladéklerakó bővítési 
területéhez készült teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjához a 314/2005. (XXI.25.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően.  
2017 
 
Budapest, Olimpiai játékok tervezési helyszínei TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS 
KRITÉRIUMOK az ökológiai intézkedési tervhez és a kárenyhítő intézkedésekhez. 
2017 
 
Documentation of the feasibility study for the EASTRING project; Appropriate Assessment Screening Process - 
Eastring gázvezeték magyarországi szakasz Megvalósíthatósági tanulmányához szükséges természetvédelmi 
kockázatszűrés elvégzése.  
2017 

mailto:tallosibela@gmail.com
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Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a Kunhegyes, Mini Ipari Park engedélyeztetési 
tervéhez készült előzetes vizsgálati dokumentációjához  
2018  
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a CISZÖV 49 Kft. öntözésfejlesztés kiépítésére 
vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezés keretében készülő előzetes vizsgálati tervdokumentációhoz.  
2018 
 
Az Ős-Dráva program keretein belül tervezett élőhelyrekonstrukciós beavatkozások által érintett Natura 2000 
területek jelölő fajaira és élőhelyeire vonatkozó hatásbecslés dokumentációja  
2018 
 
Ormánsági erdők (HUDD20008) Natura 2000 hatásbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 14-es és 15-ös 
mellékleteiben meghatározott kérdések alapján  
2018 
 
Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek (HUDD20052) Natura 2000 hatásbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. 
rendelet 14-es és 15-ös mellékleteiben meghatározott kérdések alapján  
2018 
 
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési 
Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion II. tervezési területével érintett helyszínekre 
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációhoz.  
2018 
 
REEAM minősítési rendszer szerinti ökológusi jelentés (Ecological Report to Inform BREEAM Assessment) a 
Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion 
tervezési területével érintett helyszínekre.  
2018 
 
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló EDZŐPÁLYÁK csapadékvíz 
elvezetési rendszerrel érintett Natura 2000 területek jelölő élőhelyeire és fajaira vonatkozó hatásbecslési 
dokumentáció.  
2019 
 
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a TONDACH Magyarország Zrt. Békéscsaba-VIII.-
agyag nevű banyatelkének környezeti hatásvizsgálatához.  
2019 
 
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a Szeged Sándorfalvi úti hulladéklerakó vertikális 
bővítésére vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjához  
2019 
 
Biológiai sokféleség, táj- és természetvédelem munkarészek a Rauch Hungária Kft., Üzemcsarnok bővítése 
magasraktárral c. beruházásra vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjához  
2020 
 
BREEAM minősítési rendszer szerinti ökológusi jelentés (Ecological Report to Inform BREEAM Assessment) a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campus oktatási célú ingatlanjainak bővítésével és fejlesztésével érintett 
Magyar Rádió épületkomplexum helyszínére 
2021 
 
A Danubefloodplain projekt keretében a Közép-Tisza-vidéken vízkivezetésre alkalmas területek kijelölése 
(árterek visszacsatolása a hullámtérhez) Rákóczifalva és Tiszaroff között, továbbá a tervezett ártérrehabilitációs 
intézkedések nyomán az ökológiailag kedvező hatású tájhasználatok egy tanulmány keretében történő elemzése 
a kijelölt területen. 
2021 
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2. Az érintett Natura 2000 terület 

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

Név: Mátra 
Illetékes nemzeti park igazgatóság: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Kódja: HUBN10006 
Teljes terület: 77016,2800 hektár 
Egyéb védettség: nincs 
 
A terület státusza (megjelölendő): 
 különleges madárvédelmi terület 
� különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
� kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
� jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 
� jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
� különleges természetmegőrzési terület 
� kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 
amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 
területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló madárfajok 
Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) 

 
1. táblázat: A Mátra különleges madárvédelmi terület jelölő madárfajai és azok 
állománynagysága 
 

JELÖLŐ FAJOK ÁLLOMÁNY MÉRET (A-C) 
parlagi sas (Aquila heliaca) C 
békászó sas (Aquila pomarina) B 
császármadár (Bonasa bonasia) B 
uhu (Bubo bubo) C 
lappantyú (Caprimulgus europaeus) C 
fekete gólya (Ciconia nigra) C 
kígyászölyv (Circaetus gallicus) B 
kék galamb (Columba oenas) B 
haris (Crex crex) C 
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) B 
közép fakopáncs (Dendrocopos medius) A 
balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) C 
fekete harkály (Dryocopus martius) C 
bajszos sármány (Emberiza cia) C 
vándorsólyom (Falco peregrinus) C 
örvös légykapó (Ficedula albicollis) B 
kis légykapó (Ficedula parva) C 
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tövisszúró gébics (Lanius collurio) C 
erdei pacsirta (Lullula arborea) B 
hegyi billegető (Motacilla cinerea) C 
füleskuvik (Otus scops) C 
darázsölyv (Pernis apivorus) B 
hamvas küllő (Picus canus) B 
uráli bagoly (Strix uralensis) C 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) C 

 

3. A terv vagy beruházás 

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

A Recski Nemzeti Emlékpark jelenlegi területén és annak környezetében további néhány 
ahhoz csatolandó földterületen a kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett 
törvénytelenségek kiemelt helyszínén a méltó megemlékezés céljából új látogatóközpont, 
illetve fogadóépület a beruházás legjelentősebb eleme. Emellett a tervek között szerepel a 
területen meglévő épületek felújítása, barakkok rekonstrukciója és további hét barakk építése, 
belső infrastruktúra és külső környezet fejlesztése a tervekben megállapított Kiállítási 
Koncepció elvárásai szerint. Az Emlékhely kialakításának központi eleme az új fogadóépület, 
amely a meghatározott látogatói útvonal alapján összefüggő egységet alkot a meglévő és 
rekonstruálandó létesítményekkel, illetve az Emlékhelyet befogadó, tervezett külső 
környezettel. Lényeges eleme a terveknek a Kiállítási Koncepció alapján korszerű 
infrastruktúra megtervezése, melynek főbb szempontjait a fenntarthatóság, 
energiahatékonyság, környezettudatosság, és akadálymentesség adják. A fenntarthatóságnak és 
a környezettudatosságnak az optimális energiafelhasználás, vízfelhasználás és a környezeti 
terhelés minimalizálásán keresztül, együttesen kell megvalósulnia. Az energiafelhasználásnál a 
beépített energiatartalmat és az üzemeltetési energiafelhasználást egyensúlyba helyezik. 

Az Emlékparkhoz szorosan kötődő beruházási elemek mellett a szükséges 
közművezetékek kiépítését is tervezik Recsk településtől a Recsk 0124 és 0108 hrsz-ú saját 
használatú burkolt út mentén, kb. 3,8 km szakaszhosszon. 

3.2. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott hatás 
nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása. 

A Recski Nemzeti Emlékpark területén és annak környezetében tervezett beruházási 
elemekkel érintett földterületek az Emlékpark jelenlegi belső területére kiterjedő Recsk 0111/7 
és 0116, valamint a bejártnál az emlékműnek és a gépjárműparkólónak helyet adó 0111/8 és 
0115/4 hrsz-ú ingatlanok. A terület megközelítését szolgáló bekötőúttal és parkolóval érintett a 
0111/6 hrsz-ú erdőterület délkeleti része, továbbá a 0108 hrsz-ú saját használatú út (Csákánykő) 
rövid, alsó szakasza a külső infrastruktúra tervezési területhez tartozik. A Recsk 0124 hrsz-ú 
saját használatú út Recsk településtől a Colas-Északkő Bányászati Kft kőbánya felé vezető kb. 
3,8 km hosszú szakaszán, illetve a 0108-as hrsz-ú út Emlékparkig terjedő szakaszán, az útpadka 
kb. 1,5 m szélességben a közművezetékek elhelyezése céljából lesz igénybe véve a beruházás 
elkülönülő elemeként (2. táblázat). A beruházással érintett terültekre vonatkozó övezeti 
besorolást, az azokon jellemző területhasználatot és egyéb általános jellemzőket a részletes 
tervdokumentáció mutatja be. 
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A tervezett beruházási elemek közül leghatározottabban az új látogatóépülettel és 
parkolókkal, valamint a barakkok átépítésével, építésével érintett területeken megnyilvánuló 
hatások a legnagyobb jelentőségűek. Ezek esetében a becsült általános élővilágvédelmi 
hatásterület alakjára és kiterjedésére, a természeti területekre és élőhelyekre legnagyobb 
jelentőségű hatótényező az érintett területek jelenlegi jellegének teljes megváltoztatása, és főleg 
a nagyméretű látogatóépület létesítésével kapcsolatos lokálisan jelentőseknek 
prognosztizálható élővilágvédelmi hatások. A becsült általános élővilágvédelmi hatásterület 
alakja és kiterjedése jelentősen eltér az egyes hatótényezők, illetve hatásviselők tekintetében. 
Madárvédelmi szempontból a vizuális és egyéb zavaró hatások mellett leginkább a létesítéssel 
érintett területeken szükséges cserjeirtás és fakivágások számítanak. A madarak, mint 
hatásviselők az adott körülmények között eltérő módon reagálnak a különböző hatótényezőkre, 
attól függően, hogy az emberi zavarásra milyen mértékben érzékeny az adott faj (1. ábra). 
 
2. táblázat: A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztési terveinek fő beruházási elemei és azok 
várható madárvédelmi jelentősége 
 

BERUHÁZÁSI ELEMEK ÉRINTETT 
FÖLDRÉSZLET 

NATURA 2000 JELÖLŐ VAGY 
EGYÉB FONTOS MADÁR 
ÉLŐHELY/KÖLTŐHELY 

ÉRINTETTSÉGÉNEK FOKA 
Fogadóépület - 300 főt befogadó kiállítás funkcióra 
létrehozott középület 0116 ALACSONY 

Barakkok – a 7 darab lakóbarakk visszaépítése, valamint 
a meglévő, 5-ös számmal jelölt barakk (büntetőbarakk) 
felújítása (korszerűsítése), a szükséges épületgépészettel 
és szigeteléssel. 

0111/7 ALACSONY 

Meglévő épületek – az ÁVH-s épület és a jelentősen 
károsodott Kápolna felújítása. 0116 ALACSONY 

A víztározó medencék (tavak) karbantartási vagy 
rekonstrukciós munkái 0116, 0111/7 KÖZEPES 

Emlékművek - a meglévő emlékművek beillesztése a 
tervezési koncepcióba, szükség esetén áthelyezéssel, 
illetve új emlékű létesítése. 

0115/3, 0115/4 ALACSONY 

Zöld területek rendezése - parkosítás tervezését, 
sétányok, pihenők kialakítását, utcabútorok és látogatói 
információs rendszerek fejlesztését, valamint az őrtorony 
és a hidak rekonstrukcióját. 

0111/7, 0115/3, 
0115/4, 0116 KÖZEPES 

Belső infrastruktúra – a burkolt bekötőút a Csákánykő út 
és az új Fogadóépület összekötésére, valamint az OTÉK 
előírásai szerint - az épületek alapterülete alapján - 
szükséges számú parkolóhelyek kialakítása, továbbá a 
teljes közlekedési infrastruktúra kialakítása és a 
funkciónak megfelelő közmű ellátást 

0111/6, 0111/7, 
0111/8, 0115/3, 

0115/4, 0116 
KÖZEPES 

közművek kiépítése 0124, 0108 ALACSONY 
 

A Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú saját használatú út mentén tervezett közmű vezetéketek 
kiépítésének sávjában a madárvédelmi hatásterület meghatározásánál lényeges szempont volt 
az út menti élőhelyek állapota, és azok jelentősége a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok és 
általában a madarak számára. E tekintetben lényeges szempont az út menti élőhelyek jelentős 
mértékű degradáltsága, elsősorban a drasztikus erdőgazdálkodói tevékenység folytán, illetve az 
alsó szakaszokon egyéb igénybevétel miatt. Az út menti növényzet alapján négy részre tagolt 
út három felső szakaszának nagy részben erdősült környezetében igen jelentős az akác jelenléte, 
ami az élőhelyek természetességét jelentős mértékben rontja, és egyben a várható 
beavatkozások során megjelenő élővilágvédelmi hatótényezők hatásának intenzitását is 
befolyásolya. További lényeges tényező az úton bonyolódó intenzív teherforgalom is, aminek 
önmagában igen nagy a zavaró hatása és jelentős a gázolásból az élővilágot érő veszteség (1. 
ábra). 
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1. ábra. A tervezett beruházási elemekkel érintett területek az érintett Mátra különleges 
madárvédelmi területen 
 

A hatásbecsléshez szükséges vizsgálatok a tervezett beruházási elemekkel érintett 
földterületek mellett a környező jó természetességű, elsősorban cseres tölgyes állományokra 
koncentrálódtak. A tervezési területhez tartozó út menti urbanizált vagy beépített területek, a 
telephelyek, kőbánya környéke és más nagyobb mértékben zavart természetes növényzettől 
mentes élőhelyek, a Natura 2000 területre jellemző jelölő fajok szempontjából szintén a terepi 
madártani megfigyelések szinterei voltak. A rendelkezésre álló adatok és a terepi tapasztalatok 
alapján egyértelmű, hogy a tervezési terület és közvetlen környezete a régóta meglévő 
antropogén hatások ellenére, alapjában véve kedvező élőhely a térségre jellemző, általánosan 
elterjedt, erdő jellegű élőhelyeken költő fajok számra. Mindemellett a Natura 2000 terület 
kijelölésének alapjául vett fajok közül a nagy természetvédelmi jelentőségűek nem fordulnak 
ott elő. 

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

 
Az Emlékpakhoz tartozó, vagy ahhoz csatolni szándékozott földrészleteken a tervezett 

beruházás elemeinek kivitelezési munkái a kivitelezés ütemtervének és organizációs tervének 
megfelelő lefolyásúak lesznek. A munkák várható hatásaival kapcsolatos madárvédelmi 
problémák mindenekelőtt az érintett területen madárélőhelyként releváns cserjés- fás 
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élőhelyeken jelentkeznek. Függetlenül a kivitelezési munkák előre egzaktul nem 
meghatározható időtartamára, létesítéssel közvetlenül érintett felszíneken, felvonulási és 
deponálási helyszíneken szükséges területrendezéssel történő cserje- és fakivágásokat kizárólag 
a madarak költési időszakán kívül, azaz szeptember 1 és március 15 között szabad végezni. Az 
engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság a természetvédelmi kezelő javaslata alapján 
ettől eltérő időbeni korlátozást is meghatározhat, amit az engedélyben rögzít. A zavaró hatások 
és egyéb káros hatótényezők mértékének becslésénél nem hagyható figyelmen kívül a tervezési 
területnek és a hatásterületnek a jelenlegi használati módból eredő természetességi állapota, 
ami különösen a 0124 és 0108 hrsz-ú út menti hatásterületen meglehetősen kedvezőtlen a 
madarak számára. Ezen a területen jelenleg is igen intenzív a teherszállításból eredő forgalom, 
így a létesítéssel kapcsolatos növekedés nem fog jelentős változást eredményezni. 

Az Emlékpark területén a megnövekedő zavarás mindenekelőtt a bejárati rész 
környékén lesz intenzív, tekintettel arra, hogy a fő beruházási elemek ezen a részen folynak 
majd. A barakkok várható rekonstrukciójával kapcsolatos zavaró tényezők főleg a völgy 
erdősült részein és a szomszédos 0111/6 hrsz-ú, jó természetességű erdőterülten 
manifesztálódnak. Az ide történő anyagszállítás is vélhetően ez előbbi földrészlet és az 
Emlékpark határán haladó útvonalon fog bonyolódni. 

A létesítési munkák hatási közül madárvédelmi szempontból, főleg a munkák kezdeti 
szakaszán fokozottan jelentkezik zaj, rezgés és porterhelés. Ezek a hatások, zavaróak a 
hatásterület madárvilágára, jóllehet különösen érzékeny fajok költése sem az Emlékpark 
környezetében, sem a 0124 és 0108 hrsz-ú út menti becsült hatásterületen nem valószínű. A 
hatások intenzitásának megnyilvánulását befolyásolja az uralkodó szélirány és a terület lejtési 
viszonyai, de nem mellékes a jól záródó, fajlett faállományok izoláló szerepe sem. A hatások 
jelentősége a távolság függvényében egyenes arányosan csökkennek. 

A madárvédelmi hatásterület meghatározásánál lényeges szempont az élőhelyek 
állapota, elhelyezkedése, domborzati viszonyok, valamint a a nyugat-északnyugati uralkodó 
szélirány. A közvetlenül érintett területek nem kifejezett kedvedző madárélőhelyek, és a becsült 
hatásterületen a a közvetett hatások legfeljebb áttételesen és időszakosan, a jelentősebb 
hatótényezőket kiváltó munkafázisok idején nyilvánulhatnak meg. 
 

3.4. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése. 

A tervezett létesítés a beruházó és a tervező adatai alapján az alábbi építési munkák és 
technológiák szerint történik majd: 
 
- Új Fogadóépület: 300 főt befogadó kiállítás funkcióra létrehozott középület tervezése 

úgy, hogy a Kiállítási Koncepció elvárásai érvényesüljenek az alaprajzi kialakítások 
során. Az épület téralakítása során szükséges figyelembe venni a funkcióknak megfelelő 
helyiségprogramot és a szabványokban foglalt követelmények mentén történő kialakítást. 

- Barakkok: 7 darab lakóbarakk visszaépítése, valamint a meglévő, 5-ös számmal jelölt 
barakk (büntetőbarakk) korszerűsítése. Kívülről mindegyik hitelesen rekonstruált és 
minimum négy, maximum hat barakk mai technikával, gépészettel és szigeteléssel 
ellátott. 

- Meglévő épületek: ÁVH-s épület és a Kápolna felújítása. 
- Emlékművek: A meglévő emlékművek, beillesztése a tervezési koncepcióba, szükség 

esetén áthelyezéssel. 
- Környezetrendezés: Elsődleges célja a külső környezet funkcionális elemeinek tervezése 

a Kiállítási Koncepció küldetésével összhangban, amely magában foglalja a parkosítás 
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tervezését, sétányok, pihenők kialakítását, utcabútorok és látogatói információs 
rendszerek fejlesztését, valamint az őrtorony és a hidak rekonstrukcióját. 

- Belső infrastruktúra tervezése: Burkolt bekötőút tervezése a Csákánykő út és az új 
Fogadóépület összekötésére, valamint az OTÉK előírásai szerint - az épületek alapterülete 
alapján - szükséges számú parkolóhelyek kialakítása, továbbá a tervezési területen a teljes 
közlekedési infrastruktúra kialakítása. A tervezés során az Emlékhely minden épületéhez 
biztosítani kell a funkciónak megfelelő közmű ellátást. 

 

3.5. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése. 

3.5.1. Az érintett terület természetvédelmi státusza: 
 

Az emlékpark tágabb környezetében található országos jelentőségű védett természeti 
terület a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt Mátrai Tájvédelmi Körzet legközelebbi 
határa a tervezési területtől kb. 500 m távol van. Tekintettel a geomorfológiai viszonyokra és a 
relatíve nagy távolságra a tervezett beruházási elemek várható táj- és természetvédelmi hatásai 
várhatóan tolerálhatóak lesznek. 

A hátásbecslés tárgyát képező Mátra (HUBN10006) nevű különleges marásvédelmi 
terület mellett A 275/2004 (X. 8.) Kormány rendelet és a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet 
rendelkezései alapján kijelölt másik európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű terület a Recski Hegyes-hegy (HUBN20044) nevű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Mindkét Natura 2000 területre vonatkozóan 2016-tól érvényes 
fenntartási terv létezik. Az Emlékpark területén valamint a 0124 és 0108 hrsz-ú mentén 
tervezett beruházási elemek nem összeegyeztethetetlenek a fenntartási tervben megfogalmazott 
elvekkel és feltételekkel. Tekintettel arra a tényre, hogy az Emlékpark környezetében valamint 
a 0124 és 0108 hrsz-ú út mentén tervezett beruházási elemekkel érintet területek az erdős, 
hegyvidéki tájban relatíve elkülönülő helyszíneken és természetvédelmi tekintetben 
meglehetősen távol, kb. 1 km-re találhatók e Natura 2000 terület jelentős élőhelyeitől, azok 
hatása a várhatóan semleges lesz. A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra 
és élőhelyekre, valamint a terület kijelölésének alapvető céljaira tekintettel a tervezett 
beruházás hatótényezői, sem a kivitelezési, sem az üzemelési fázisban jelenős többletterheléssel 
nem fognak járni, és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre jellemző élőhelyeknek 
és fajoknak, valamint a különleges madárvédelmi terület nagy természetvédelmi jelentőségű, 
érzékeny madárfajainak sem rontják a természetvédelmi helyzetét. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről, IV. fejezet, Országos övezeti terv alapján Recsk térsége teljes 
egészében tájképvédelmi terület övezetének számít. 

A fenti jogszabály szerint a település közigazgatási területén kijelölt Országos 
ökológiai hálózat pufferterületének övezete lefedi az Emlékparkkal érintett földrészelteket, 
valamint a 0124 és 0108 hrsz-ú út menti erdős területek is ide tartoznak. A környező erdős 
hegyvidéki területek többnyire a kiemelt jelentőségű természtmegőrzési és az országos védett 
területekkel fedésben a hálózat magterületének számítanak. A beruházási elemek várható 
természetvédelmi hatásai körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel, valamint az üzemelés során, 
főleg a szennyvíz-, illetve a csapadékvíz-kezelésre vonatkozó környezetvédelmi szabályok 
következetes betartásával, rendes működés esetén a hálózat funkcionalitásában nem fog 
bekövetkezni káros változás. 
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3.5.2. Az érintett terület élőhelyeinek jellemzése: 
 

A jelenleg Emlékparkként nyilván tartott födrészleteken előforduló élőhelyek mindegyike 
valamilyen korábbi emberi tevékenység nyomán alakult kis. Jelentős a fás-cserjés felszínek 
aránya, amelyek kivétel nélkül másodlagos eredetűek. Ezek az erdő jellegű élőhelyek zömmel 
természetesen települt, fiatal vagy közepes életkorú tájhonos állományok, amelyekben idős 60-
70 éves korúra becsülhető faegyedek is vannak. Néhol, főleg a terület keleti részén jelenős az 
akáccal fertőzött állományrészek aránya, de a spontán betelepült erdei fenyő is előfordul 
bennük. A terület tengelyét képező völgyben, a tavacskákká duzzasztott ér mentén jellemző az 
enyves éger, fehérnyár és a kecskefűz is. A terület délnyugati részével határosan fejlett korú, 
kb. 1 ha kiterjedésű telepített lucos van, amelynek környezetében az Emlékpark területén 
spontán települt lucegyedek jelentek meg. A nyílt élőhelyek a peremi részeken fokozatosan 
cserjésednek. A bejáratnál és az emlékmű környékén az ilyen felszínek intenzíven taposottak, 
így azoknak, mint élőhelyeknek jóval csekélyebb a jelentőségük. A bejárat és az egykori 
parancsnoki épület közötti nyílt, gyepes terültet rendszeresen nyírják, aminek következtében az 
egyébként is másodlagos lágyszárú növényzet meglehetősen jellegtelen, fajszegény, csak az 
erdőszélek mentén és a cserjésedő részeken vannak valamivel fajgazdagabb, apró foltok. Az 
Emlékpark környezetében a térségben általánosan jellemző közepes életkorú, meglehetősen 
homogén szerkezetű, fejletlen vegetációs szintekkel bíró cseres tölgyesek, illetve azok irtásai 
jellemzők. A területen délkelet-északnyugat irányban átfolyó ér mentén a völgy elzárásával 
négy apró tavacska alakult ki. A legértékesebb ezek közül a nyílt környezetben található, 
állandó vízborítású felső, míg lefelé haladva az erdővel szinte teljesen leárnyékolt mások három 
meder a nyár végére kiszáradt, a vízhez kötődő élővilág számára alig van jelentőségük.  

Az Emlékparktól kb. 350 m távolságra, déli irányban található jelenleg is intenzíven 
hasznosított kőbányában folyó kitermelési, feldolgozási és egyéb technologiai folyamatok, 
valamint az anyag elszállításával kapcsolatos teherforhalom jelentős terhelő hatótényező a 
térségben, ami a tervezési területeken is érzeteti a hatásait. 

A vizsgált Recsk 0124 hrsz-ú, kb. 3800 m szakaszhosszú, aszfaltburkolatú, saját 
használatú út, az útmezsgye menti élőhelyek jellemző típusai alapján 4 szakaszra tagolható. A 
településtől haladva, az 1. szakasz, kb. 370 m hosszan, az Ifjúság és a Várbükki utcák 
kereszteződésétől a 24-es főúttal összekötő út kereszteződéséig tart. E szakasz urbanizált és 
agrárkörnyezeten halad át, aminek megfelelően az útmezsgye menti élőhelyeknek is igen 
alacsony a természetességük. A 2. szakasz kb. 940 m hosszan keresztezi a Cservice-patak 
völgyét. Ez a szakasz a 24-es főút bekötő útjától az erdős területekig tart. Az út mentén kiterjedt 
kaszálórétek vannak, és a nedvesebb környezetben az útmezsgye mentén jelentős kecskefűz és 
enyves éger sáv húzódik. A 3. szakasz hossza kb. 1100 m hosszú szakasz, felfelé haladva az 
erdősült területek kezdetétől a körbekerített birtok, kerítésének felső pontjáig terjed. Az út 
menti ruderális, jelentős mértékben degradált élőhelyeken, nyírt vagy kaszált és sűrűn sarjadó 
akáccal és cserjésekkel meghatározott szakaszok váltogatják egymást, de jelentős a cserjeszintű 
tatárjuhar jelenléte is. A legfelső, 4. szakasz bekerített birtok felső határától a 0108 hrsz-ú út 
kezdetéig, vagyis az Emlékpark bekötő útjáig terjed, kb. 1300 m hosszan. E szakasz mentén 
homogén szerkezetű, közepes életkorú cseres tölgyesek vannak, illetve jelentős területeken 
azok írtásai. Az út mentén ruderális növényzet jellemző, illetve galagonyával, veresgyűrű 
sommal és kökénnyel cserjésedő részek. Nedvesebb helyeken néhol, megjelenik a fehér nyár, 
néhol a rezgőnyár, és a vízszirárgásoknál a kecskefűz és egy-egy csenevész enyves éger. A 
bányába vezető út 0108 hrsz-ú szakasza mentén az erdők döntően cseres tölgyesek, de a 
völgyekben előfordulnak kisebb foltokon gyertyános tölgyesek is. Az út mentén gyakori a 
veresgyűrű som, a vízszivárgásoknál pedig itt is a kecskefűz szegélyezi a mezsgyét. Egy-egy 
degradáltabb szakaszon jelentős az erdei szeder és az erdei iszalag borítása. 
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3.6. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek bemutatása. 

A recski kényszermunkatábort egy birkalegelőn hozták létre, aminek funkciója és 
jelentősége a tábor felépítésével alapvetően változott meg. A tábort ugyan 1957-ben bezárták, 
de létezésének nyomait nem töltethették el, mert e helyszínen a nemzeti emlékezet a valóságban 
és jelképesen is megtestesül. Az Emlékhely funkcióját és célját tekintve túlmutat a 
múzeumokon, amelyek a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeit kezelő 
intézményként működnek. A nemzeti emlékhely célja nem csupán ismeretterjesztő, 
tudományos vagy épp oktatási jellegű, hanem ennél mélyebb, identitást képző és megerősítő 
erővel bír. Recsk az áldozatokkal szembeni tisztelet és kegyelet megadására is lehetőséget 
biztosít. 

A fejlesztés révén megújuló Emlékpark a tábor történeti területén helyezkedik el. Olyan 
Fogadóépület megalkotását tervezik, amely az Emlékpark védjegyévé, ikonikus jelképévé 
válhat. Cél, hogy az épület ne pusztán a kiállítás helyét biztosítsa, hanem maga is erősítse annak 
tartalmát. Ennek egyik leghatásosabb eszköze a kommunista rendszer brutalitását kifejező 
építészeti formanyelv lehet, amely amellett, hogy visszarepíti a látogatót a kommunista 
diktatúra idejébe, fokozza az Emlékpark sokkoló üzenetét.  

Az Emlékpark a nemzetközi és a magyar közösség számára az utópia valódi 
természetének mementója: felhívja a figyelmet az itt történtekre és közvetíti a történelemből 
levont tanulságokat, egyetemes üzeneteket: az utópiákra alapozott politikai aktusok és a 
társadalmi mérnökösködés a múltban mindig romlást eredményeztek, megváltást sosem; ezért 
nem szabad hagyni, hogy bármely utópia újra teret nyerjen. Bizonyítja ezt az is, hogy a Recski 
Emlékpark az áldozatok, túlélők és hozzátartozóik számára kegyeleti hely. A 
kényszermunkatáborok, illetve a kommunista diktatúra személyeket, családokat tett tönkre és 
hosszú időre meghatározta a nemzet sorsát. Hatása 30 évvel a rendszerváltoztatás után, a 
mindennapok szintjén is érződik. 

A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésének fő célja a kortárs építészet formanyelvét is 
alkalmazó, dramaturgiailag jól tervezett, interaktív és a modern technikára építő kiállítási, 
edukációs és építészeti koncepció megalkotása, amely alkalmassá teszi az Emlékhelyet a 
kapcsolódó történelmi, politikai, érzelmi és értéktartalmú üzenetek közvetítésére a jövő 
generációi számára is. 

Az Emlékpark környezettel fenntartott viszonya is fontos szempont, ezért a természeti 
értékek és a környezet élményszintű átélésére, valamint kikapcsolódásra is lehetőséget kell 
biztosítani pihenőpark, valamint ligetes kialakítású parkrészek formájában. A hosszabb autós, 
buszos kirándulások miatt ez különösen fontos igénye lesz a látogatóknak, főként az iskolás 
csoportoknak és a gyermekes családoknak. 

Az egykori tábor autentikus, történelmileg nagyrészt hű rekonstrukciója 7 db barakk 
létesítését, valamint a meglévő, 5. számmal jelölt barakk korszerűsítését jelenti. Kívülről 
mindegyik barakkot teljes mértékben hitelesen kell rekonstruálni, belülről azonban minimum 
négy, maximum hat barakk mai technikával, gépészettel és szigeteléssel ellátott legyen. A 
barakkok újjáépítésénél törekedni kell helyi anyagok felhasználására. 

A tervezés során figyelembe veszik a fenntarthatóság, az alacsony üzemeltetési költségek 
és az alacsony CO2 emisszió kritériumait, valamint azok költséghatékony megvalósíthatóságát 
az épület teljes életciklusára vetítve (kivitelezés, üzemeltetés). 

A látogatóépület tervezésénél lényeges szempont, hogy az energetikai szempontból 
kielégítse a 2020-tól érvényes jogszabályi energetikai követelményeket, a megfelelő 
megújulóenergia-részarány biztosításával. Az adott helyszínen rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrásokat a tervezőnek meg kell vizsgálnia, és alkalmazási lehetőségüket építési- és 
üzemeltetési költségelemzés alá kell vetnie. 
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4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 
követően vagy annak következtében 

A különleges madárvédelmi terület a kiemelkedően nagy természetvédelmi jelentőségű, 
érzékeny jelölő fajainak élőhelyét a tervezett beruházás nem érinti. A közvetlenül érintett terület 
megegyezik a jelenleg is a Recsk Nemzeti Emlékhely területével, illetve annak környezetében 
érintett madárélőhelyként nem jelentős, zömmel erdősült élőhelyekre terjed ki. A 0124 és 0108 
hrsz-ú út mentén érintett cserjés- fás, vagy emberi hatás alatt álló élőhelyek madárvédelmi 
jelentősége csekély. 
 
4.1.1. A létesítési munkák várható hatása a természeti állapotra 
 

A tervezett beruházási elemek közül madárvédelmi szempontból is a látogatóépület 
építése és más jelentős területrendezéssel és élőhely átalakítással járó munkák során megjelenő 
hatótényezők okozzák a tervezési helyszínen és a becsült hatásterületen a legnagyobb 
változásokat. Az építési terület kialakításához elengedhetetlenek lesznek fakivágások, 
amelynek a jelenleg ligetes, viszonylag idős faállomány egy részének elpusztítása lesz az 
eredménye. Az építési telek kialakítása során, majd az építkezés idején a várhatóan legalább 
egy tenyészidőszakon keresztül megjelenő intenzív hatótényezők leginkább a cserjés- fás 
élőhelyeken intenzíven hatók. A káros hatásokat az időszaki korlátozásokkal és az építési 
terület lekerítésével valamelyest mérsékelni lehet, de teljesen semlegesíteni nem. 

A többi beruházási elem várható hatásai prognosztizálhatóan nem okoznak akkora 
változásokat és zavarást a létesítés időszakában, hogy az érintett terület, különben sem egyedi 
és jelentős madártani értékeit nagymértékben érintenék. A cserjeirtás és fakivágások megfelelő 
időzítésével és esetleg egyéb intézkedések foganatosításával, szakfelügyelettel ezek a hatások 
minimalizálhatók (3. táblázat). 

Azoknál a beruházási elemeknél, amelyeknél építkezés történik a terület kialakítása 
során a tervekben megjelölt földrészleten a talaj felső rétegét, az abban megtelepedett 
élővilággal együtt eltávolítják. A beavatkozás következtében az érintett területen jelentős 
élőhelyi változás következik be. A jelenleg ligetes, cserjés vagy erdősült, illetve degradált 
rétként definiálható terület élővilága majdnem teljes egészében eliminálódik és megszűnnek 
madárélőhelyként létezni. 

 
3. táblázat: A területen tervezett fő beruházási elemek várható hatótényezői és azok 
élővilágvédelmi jelentősége 
 

OBJEKTUMOK VÁRHATÓ 
HATÓTÉNYEZŐK 

ÉRINTETT ÉLŐHELYEK ÉS 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, 

A HATÁSOK VÁRHATÓ 
MADÁRVÉDELMI 

JELENTŐSÉG 

Fogadóépület  

fölmunkák, az altalajban 
bekövetkező változások, a 
felszín alatti vízmozgás 
megváltozása, zaj, rezgés, 
por, fakivágások  

a felső, jó természetességű 
tavacska és annak értékes 
élővilága, környező 
erdőterületek, kivágandó, idős 
faegyedek  

ALACSONY 
(fakivágások időbeni 

korlátozásával) 

Szennyvíztározó létesítés 

fölmunkák, az altalajban 
bekövetkező változások, a 
felszín alatti vízmozgás 
megváltozása, zaj, rezgés, 
por, fakivágások 

a felső jó természetességű 
tavacska és annak értékes 
élővilága, környező 
erdőterületek, kivágandó, idős 
faegyedek 

ALACSONY 
(fakivágások időbeni 

korlátozásával) 

Parkolók létesítése 
földmunkák (nem 
jelentősek), zaj, rezgés, 
por, fakivágások 

erdei élőhelyek 
ALACSONY 

(fakivágások időbeni 
korlátozásával) 
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Barakkok rekonstrukciója és 
építése 

földmunkák (nem 
jelentősek), zaj, rezgés, por  

környező erdő jellegű 
élőhelyek, fenyőliget, a brakk 
padlásterébe esetlegesen 
beköltözött kuvik vagy más 
bagolyféle 

ALACSONY 
(esetleges bagoly-

probléma szakszerű 
megoldásával 

Meglévő épületek felújítása. zaj, rezgés, por környező cserjések és 
erdőterültek ALACSONY 

A víztározó medencék 
rekonstrukciós munkái – a 
felső tavacska kivételével 

földmunka, 
anyagelhelyezés, zaj, 
rezgés, fakivágások 

erdő jellegű élőhelyek a 
medencék környékén 

KÖZEPES 
(fakivágások időbeni 

korlátozásával) 
Emlékművek építése, 
áthelyezése 

zaj, rezgés, cserjeirtás, 
fakivágás erdei élőhelyek ALACSONY 

Zöld területek rendezése, 
parkosítás zaj, cserjeirtás, fakivágás erdei élőhelyek 

KÖZEPES 
(fakivágások időbeni 

korlátozásával) 

Belső infrastruktúra létesítés földmunka, zaj, rezgés, 
cserjeirtás, fakivágás 

gyepek, erek, vízszivárgások, 
cserjeirtás, fakivágás 

KÖZEPES 
(fakivágások időbeni 

korlátozásával) 
közművek kiépítése a Recsk 
0108 és 0124 hrsz-ú út 
mentén 

földmunka, zaj, rezgés, 
cserjeirtás, fakivágás cserések, magaskórósok ALACSONY 

 
Az építkezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett 

földterületeken is kifejti hatását. Ezek a hatások leginkább a kedvezőbb természeti állapotú 
környező erdőterületeken (0111/6 hrsz.) és a víztározó medencék környékén bererdősült völgy 
élőhelyein lesznek relevánsak. Az építés során az anyagszállítás és a kivitelezési munkálatok, 
mint jelen lévő tényezők időszakos terhelést fognak jelenteni az érintett hatásterületen. A 
tervezési területtel határos helyek közvetlen környékén, illetve az érintett útszakaszokok 
mentén, a tervezési sáv közelében, elkerülhetetlenül nagyobb intenzitással manifesztálódó 
hatásokkal kell számolni. A 0124 és 0108 hrsz-ú út által, illetve a tervezett közművek 
átvezetésével érintett Cservice-patak e szakaszán megelehtősen korlátozottak a madarak 
élőhelyi feltételei, így kicsi a valószínűsége nagyobb természeti értéket képviselő fajok 
jelenlétének a közvetlenül és áttételesen érintett útszakaszok mentén. 

A létesítés hatási közül élővilágvédelmi szempontból a fokozott zaj, rezgés és 
porterhelésnek is jelentősége van, amelyek zavaróak a hatásterület az élővilágára. Az uralkodó 
széliránynak és a terület lejtésének megfelelően ezek a hatások időszakosasan változó 
intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen. A munkát végző gépek által keltet zaj, azok 
kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén a szél által felvert por jelent 
káros hatást. Ez utóbbi a távolság függvényében egyenes arányosan csökken, de fent már 
említett uralkodó szélirány és szélerősség is hatással van rá. A káros hatások mérséklésére a 
rendelkezésre álló módszerek (a terület locsolása porképződés ellen, megfelelő műszaki 
állapotú munkagépek alkalmazása, a kimosódás veszélyének minimalizálása a létesítési fázis e 
tekintetben érzékeny szakaszában stb.) alkalmazásával kell törekedni. 

A tervezési és a hatásterületen nem ismert a különleges madárvédelmi terület 
kijelölésének alapjául szolgáló nagy természetvédelmi értékű, zavarásra különösen érzékeny 
madárfaj stabil vagy költőállománya. A területen költő tövisszúró gébics természetvédelmi 
helyzetét a tervezett beruházási elemek és a területen bekövetkező változás előreláthatóan nem 
érintik. 
 
4.1.2. Az üzemelés hatása a természeti állapotra 
 

Az Emlékpark területére tervezett létesítmények használat során kialakuló ökológiai-
környezeti feltételek jelentős mértékben eltérnek majd a terület nagy részére jelenleg jellemző, 
és a madárfauna számára viszonylag kedvező, kismértékű zavarásnak kitett természetességű 
állapottól. A területen nagymértékben megnő a művi elemek száma. A legnagyobb változás a 
nagyméretű látogató épület és a gépjárművek parkolására, valamint gyalogos közlekedésre 
szánt burkolt felületek aránya. A jelenleg zárt növényzetű fás területeken, főleg a 0115/3 hrsz-
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ú területen és esetleg az alsó kettő vagy mindhárom tavacska környékén kialakított ligetes, 
parkként kezelt térszerkezet szintén jelentős változás lesz, bár ez esetben, amennyiben a 
kialakítás és a kezelés a térség természeti viszonyait messzemenően figyelembe veszi idővel a 
nyíltabb ligetes, de cserjékkel is rendelkező élőhelyszerkezettel a madárélőhelyek diverzitása 
is növekszik. 

Jelentős változás lesz a megnövekedő látogatói létszám, ami azzal is jár, hogy a területen 
jóval nagyobb lesz az egy időben megjelenő emberi jelenlét és azzal együtt a zavarás is. A 
kiépítéssel együtt jár az objektumok éjszakai megvilágításának az igénye, ami a fényszennyezés 
növekedését is maga után vonja. A természetes éjszakai tájkép és a védett élővilág, elsősorban 
az éjjel aktív fajok védelme érdekében az épületek, parkolófelületek és egyéb létesítmények 
kültéri világításának tervezése ás kiépítése során az élet és vagyonbiztonság érdekében 
feltétlenül szükséges szabványos megvilágítási (fénysűrűségi) értéktartomány minimális 
értékét kell tervezni. Az épületek dísz- és díszítővilágítását a minimálisra kell tervezni, illetve 
lehetőség szerint teljesen el kell hagyni azt. Madárvédelmi tekintetben kockázatot jelent az 
épületek nagyobb üvegfelületei, amelyeket a megfelelő jelöléssel kell ellátni, hogy a madarak 
rárepülésének az esélye kisebb legyen. 

A terület intenzívebb használatával együtt megnövekszik a gépjármű forgalom is a 
megközelítő útvonalon. A burkolt bekötőúton a gépjárművek sebessége is nagyobb lesz a 
jelenleginél, ami a lokálisan megjelenő zajhatást is némileg növelni fogja. Az Emlékpark belső 
területein az intenzívebb használat és emberi jelenlét önmagában is nagyobb terhelést fog 
generálni. 

A 0108 és 0124 hrsz-ú út mentén a közművezetékekkel igénybe vett sávban a létesítés 
után jelentős egyéb igénybevétel nem várható. A használat során legfeljebb hibaelhárítás vagy 
karbantartás miatt válhat szükségessé a vezetékpászta mentén egy-egy, vélhetően kis szakaszon 
a talaj megbontására, ami legfeljebb rövid időszakban megjelenő, kismértékű zavarással járhat. 

Az Emlékpark és a csatlakozó, főleg a 0115/3 hrsz-ú területhez tartozó, jelenleg vegyes 
szerkezetű, zárt erdei élőhelyek ligetes szerkezetű parkká alakítandó részén várhatóan nem 
lesznek olyan jellegű és akkora intenzitással ható környezeti tényezők, amelyek az így bejárható 
területek környezetében változatlan állapotban meghagyott, a madarak számára kedvezőbb 
élőhelyeken komolyabb zavarást okoznának. A területen kialakuló, kevésbé zárt szerkezettel a 
madarak élőhelyválasztéka várhatóan növekedni fog. Az Emlékpark területét jelentős részben 
körbeölelő 0111/6 hrsz-ú terület, viszonylag jó természetességű erdei élőhelyein a zavaró 
hatások várhatóan tolerálhatók lesznek, és azok intenzitása a távolság függvényében csökken. 
A területről kiinduló, és a működéssel kapcsolatos káros emisszióforrások elsősorban a 
megnövekedő zaj, és fényterhelés, ami a jelenleginél nagyobb, bár előreláthatóan a tolerálható 
szint alatt maradó terhelést fog jelenteni a környék, vagyis a közvetett hatásterület 
madárvilágára is. 

Törekedni kell arra, hogy a környező természeti területek madárvilágának védelme 
érdekében olyan üzemelési rend érvényesüljön, ami a terhelő hatásokat, mint például a nagyobb 
zajt, a túl intenzív és zavaró megvilágítást és egyéb zavaró hatásokat a lehetséges minimumon 
tartja. 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása bemutató 
térképmellékletekkel 

A madárvédelmi hatásterület meghatározásánál lényeges szempontként vettük 
figyelembe az egyes beruházási elemek létesítésének helyigényét és a hatótényezők várható 
intenzitását, a jelenlegi környezet természetességét, az érintett felszínek lejtési viszonyait. A 
tervezett beruházási elemek közül leghatározottabban az új látogatóépülettel és parkolókkal, 
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valamint a barakkok átépítésével, építésével érintett területek határolhatók le. Ezek esetében a 
becsült madárvédelmi hatásterület alakjára és kiterjedésére, a természeti területekre és 
élőhelyekre legnagyobb jelentőségű hatótényező az érintett területek jelenlegi jellegének teljes 
megváltoztatása, és főleg a nagyméretű látogatóépület létesítésével kapcsolatos lokálisan 
jelentőseknek prognosztizálható hatások. A becsült általános élővilágvédelmi hatásterület 
alakja és kiterjedése jelentősen eltér az egyes madárfajok tekintetében, elsősorban annak 
függvényében, hogy milyen a kötődésük az adott területhez, illetve milyen mértékben 
érzékenyek a zavaró hatótényezőkre, és az élőhelyükön bekövetkező változásokra. Az 
Emlékpark jelenlegi bejáratánál tervezett parkolók, valamint az új látogatóépület létesítésével 
és későbbi használatával kapcsolatos hatótényezők főleg az azokkal elfoglalt, jelenleg jelentős 
részben erdő vagy liget jellegű élőhelyeken manifesztálódnak. Az építkezésekkel együtt járó 
hatások mellett, azoknál jóval nagyobb intenzitással jelennek meg a cserjés- fás élőhelyken 
történő beavatkozások hatásai, illetve ezeknek az élőhelyeknek a megváltozása. Madárvédelmi 
tekintetben is érvényes, hogy az Emlékpark területén, a bejárati rész környékén történő 
beavatkozások (parkolók, látogatóépület stb.) nagyobb mértékben területtől déli irányba fejtik 
ki a hatásukat, ahol jelenleg is kedvezőbbek az élőhelyi adottságok a madarak számára. E 
tények alapján a becsült madárvédelmi hatásterület fókuszpontja dél, délnyugati irányba 
tolódik. A meglévő barakk és további 7 új lakóbarakk visszaépítésével kapcsolatos 
hatótényezők leginkább az azoktól északra elhelyezkedő völgy, valamint a terep nyugati lejtése 
és nyitottsága miatt észak és nyugat felé érvényesülnek leginkább, így a becsült hatásterület 
súlypontja nyugat felé tolódik el (2. ábra). 

A víztározó medencék környékén a jelenleg teljesen zárt, cserjés faállományok 
ligetesítésével, valamint a 0115/3 hrsz-ú területen, a jelenlegi jellegtelen erdő park jellegűvé 
alakításával érintett helyszínek területén a hatások főleg a jelenleg zárt erdei élőhelyen 
bekövetkező változásokban és a munkák közvetlen hatásaiban testesülnek meg. 

A zöld területek rendezése parkosítás, sétányok, pihenők kialakítása, utcabútorok és 
látogatói információs rendszerek fejlesztése, az őrtorony és a hidak rekonstrukciója szintén az 
érintett helyszíneken érezteti a hatását, ahogy a belső infrastruktúra és burkolt bekötőút 
kialakítása is átmeneti zavarásként jelenik meg leginkább. 
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2. ábra: Az Emlékpark területén piros határvonalakkal jelölt vizsgálat terület és egyes fő 
beruházási elemek becsült hatásterülete. 
Az ortofotó forrása: Google Earth. 

 
A Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú saját használatú út mentén tervezett közmű vezetéketek 

kiépítésének általános élővilágvédelmi hatásterületének meghatározásánál lényeges szempont 
volt az útmenti élőhelyek jelentős mértékű degradáltsága, elsősorban a drasztikus 
erdőgazdálkodói tevékenység folytán, illetve az alsó szakaszokon egyéb igénybevétel miatt. Az 
út menti növényzet alapján négy részre tagolt út 3. szakaszának, nagy részben erdősült 
környezetében igen jelentős az akác jelenléte, ami az élőhelyek természetességét jelentős 
mértékben rontja, és egyben a várható beavatkozások során megjelenő madárvédelmi 
hatótényezők hatásának intenzitását is befolyásolya. További lényeges tényező az úton 
bonyolódó intenzív teherforgalom is, aminek önmagában igen nagy a zavaró hatása és jelentős 
a gázolásból az élővilágot érő veszteség. 

A tervek szerint a közművezetékek fektetése során az útpadka mentén kb. 1,5 m széles 
sávot vesznek igénybe, ami így a közvetlen hatásterületet jelenti. A munkák során 
megnyilvánuló ideiglenes hatások közvetett hatásai az út menti élőhelyeken kb. 20 m 
szélességű közvetett hatásterületen manifesztálódnak a zavarásra érzékenyebb, de itt legfeljebb 
átmenetileg megjelenő madárfajok számára (3. ábra). 
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3. ábra: A Recsk 0124 hrsz-ú sajáthasználatú út padkája mentén tervezett közművezeték 
építéssel érintett kb. 1,5 m széles sáv, valamint a 20 m szélesre becsült hatásterület (Az ortofotó 
forrása: Google Earth.) 

 
A különleges madárvédelmi terület kijelölésének alapjául szolgáló 25 madárfaj (4. és 5. 

táblázat) többsége nagyobb kiterjedésű, zavartalan idős erdőkhöz, illetve más olyan 
élőhelyekhez kötődik, amilyeneket a hatásterületen és annak környékén nem lehet találni. A 
nagy természetvédelmi jelentőségű, zavarásra érzékeny madárfajok megtelepedése a 
hatásterületen nem valószínű. Más ritka fajok itteni megjelenése legfeljebb véletlenszerű és 
átmeneti, így azokra a hatások is legfeljebb kisebb zavaró tényezőként vagy vizuálisan 
jelentkeznek. Az olyan fajoknak, mint például a balkáni fakopáncs inkább urbánus élőhelyeken 
várható a költőállománya, ami azt feltételezi, hogy a hatások bár jelen vannak, a faj ilyen 
tekintetben nagy toleranciával bír. A cserjés fás élőhelyfoltokban, úgy az Emlékpark 
környezetében, mint az út menti élőhelyeken költő tövisszúró gébics jelen van. E tekintetben a 
hatások mérséklését főleg az élőhelyre közvetlenül ható cserjeirtások és fakivágások időbeni 
korlátozásával lehet elérni. A tervezett létesítéssel és annak az üzemelését kísérő hatásokkal 
sem a fent említett közvetetten és esetlegesen érintett, sem a többi a hatásterületen ideiglenesen 
megjelenő, illetve ott elő nem forduló jelölő madárfajnak a költő- és táplálkozóterülete nem 
csökken a tervezett tevékenység során, azok természetvédelmi helyzetének romlásával sem 
lokálisan, sem a Natura 2000 területen nem kell számolni. Az üzemelésnek a hatásterületen 
átmenetileg megjelenő és az itt költő tövisszúró gébicsre várhatóan kismértékű zavaró 
hatótényezőivel kell számolni. Ezek a hatások a környező erőterületeken, közvetettek és 
áttételesek, és várhatóan a tövisszúró gébics esetében is tolerálhatónak minősíthetők. 
Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem lesz káros hatással a kijelölés 
alapjául szolgáló madárfajokra, azok védelme érdekében nincs szükség a normatívákban 
rögzített természetvédelmi kritériumokon túl, további korlátozásokra, ahogy kompenzációs 
intézkedésekre sem. 
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A marárvédelmi területek integritására és a kijelölés alapjául szolgáló védett 
madárfajokra a fent részletezett tények folytán a tervezett beavatkozás tolerálható, a legtöbb faj 
esetében pedig semleges hatással lesz. 

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

A kijelölés alapjául szolgáló madárfajok érintettség 
 
4. táblázat: A Recsk Nemzeti Emlékpark területén és a 0108, valamint a 0124 hrsz-ú út mentén 
esedékes fő beruházási elemek prognosztizálható hatásai a kijelölés alapjául vett madárfajokra 
 

FAJOK 
HATÁSSAL LEVŐ 

BERUHÁZÁSI 
ELEMEEK 

KEDVEZŐTLEN 
HATÓTÉNYEZŐK 

KEDVEZŐTLEN 
HATÁSOK 
MÉRTÉKE 

MEGJEGYZÉS 

parlagi sas 
(Aquila heliaca) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

békászó sas 
(Aquila pomarina) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

császármadár 
(Bonasa bonasia) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

uhu 
(Bubo bubo) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

lappantyú 
(Caprimulgus europaeus) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfeljebb átmenetileg jelenik 
meg ott 

fekete gólya 
(Ciconia nigra) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

kígyászölyv 
(Circaetus gallicus) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

kék galamb 
(Columba oenas) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre nem jellemző, de 
annak környékén megjelenik, 
legfeljebb átmenetil hatásviselő 
lehet 

haris 
(Crex crex) - - nincs hatással 

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfelebb időszakos átvonuló a 
Cservice-patak völgyében 

fehérhátú fakopáncs 
(Dendrocopos leucotos) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfeljebb átmenetileg jelenik 
meg ott 

közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfeljebb átmenetileg jelenik 
meg ott 

balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus) 

közműfektetés a 0108 és 
0124 hrsz-ú út alsó, 
településhez közeli 
szakaszán 

zaj, vizuális zavarás közvetett, áttételes 
hatások 

a hatásterületen potenciálisan 
előfordulhat, de költőállomány 
nem ismert 

fekete harkály 
(Dryocopus martius) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre nem jellemző, de 
annak környékén megjelenik, 
legfeljebb átmeneti hatásviselő 
lehet 
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FAJOK 
HATÁSSAL LEVŐ 

BERUHÁZÁSI 
ELEMEEK 

KEDVEZŐTLEN 
HATÓTÉNYEZŐK 

KEDVEZŐTLEN 
HATÁSOK 
MÉRTÉKE 

MEGJEGYZÉS 

bajszos sármány 
(Emberiza cia) 

közműfektetés a 0124 
hrsz-ú út felső 
szakaszain, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás közvetett, áttételes, 
enyhe zavaró 

a hatásterületen nem valószínű 
költőállomány előfordulása, a 
tágabb környezetében pedig 
inkább véletlenszerű 

vándorsólyom 
(Falco peregrinus) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

örvös légykapó 
(Ficedula albicollis) 

közműfektetés 0124 hrsz-
ú út alsó szakaszain, 
valamint a 0108 hrsz-ú út 
felső szakaszán 

zavarás közvetett, áttételes, 
enyhe zavaró 

a környéken előfordul, de 
hatásterületen nem ismert, érintett 
költőállomány nem valószínű 

kis légykapó 
(Ficedula parva) 

közműfektetés 0124 hrsz-
ú út alsó szakaszain, 
valamint a 0108 hrsz-ú út 
felső szakaszán, cserje- 
és faállományok levágása 

zavarás közvetett, áttételes, 
enyhe zavaró 

a hatásterületen nem valószínű 
költőállomány előfordulása, a 
tágabb környezetében pedig nem 
gyakori, inkább véletlenszerű 

tövisszúró gébics 
(Lanius collurio) 

közműfektetés 0124 hrsz-
ú út alsó szakaszain, 
valamint a 0108 hrsz-ú út 
felső szakaszán, cserje- 
és faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás, 
költőhely megváltozása, 
beszűkülése 

a javasolt intézkedések 
és korlátozások 
figyelembevételével 
tolerálható hatások 

cserjésekben úgy az emlékpark 
területén, mint a 0124 út mentén 
jelen van több költőpár is 

erdei pacsirta 
(Lullula arborea) 

közműfektetés a 0124 
hrsz-ú út felső 
szakaszain, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás közvetett, áttételes, 
enyhe zavaró 

a hatásterületen nem valószínű 
költőállomány előfordulása, a 
tágabb környezetében pedig 
inkább véletlenszerű 

hegyi billegető 
(Motacilla cinerea) 

barakképületek 
újjáépítése- zaj, vizuális zavarás közvetett, áttételes, 

enyhe zavaró 

a hatásterületen nem valószínű 
költőállomány előfordulása, a 
tágabb környezetében pedig 
inkább véletlenszerű 

füleskuvik 
(Otus scops) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfeljebb átmenetileg jelenik 
meg ott 

darázsölyv 
(Pernis apivorus) - - nincs hatással a hatásterületre és annak 

környékére nem jellemző 

hamvas küllő 
(Picus canus) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
közvetlen környékére nem 
jellemző, a tág környken 
feljegyeztük, legfeljebb 
átmenetileg jelenik meg 

uráli bagoly 
(Strix uralensis) 

látogatóépület, barakkok 
létesítése, épületek 
renoválása, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás 
(munkák, közlekedés) 

esetleges, közvetett, 
áttételes zavaró hatás  

a hatásterületre és annak 
környékére nem jellemző, 
legfeljebb átmenetileg jelenik 
meg ott 

karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria) 

közműfektetés a 0124 
hrsz-ú út felső 
szakaszain, cserje- és 
faállományok levágása 

zaj, vizuális zavarás közvetett, áttételes, 
enyhe zavaró 

a hatásterületen nem valószínű 
költőállomány előfordulása, a 
tágabb környezetében pedig 
inkább véletlenszerű 

 

5. Alternatív megoldások 

5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása (a 
térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából) 

A tervezett beruházási elemek elhelyezkedésével, azok kiterjedésével, valamint a 
tervezett térstruktúrával kapcsolatban egyéb tervváltozatok egyelőre nem készültek. A 
kivitelezés módja, annak organizációja, egyes kritikus munkafolyamatok időbeni elosztása, a 
szükséges korlátozások a hatásbecslési dokumentációk, a természetvédelmi kezelő ajánlásai, 
továbbá a hatósági előírások figyelembevételével készül el. 

A tervekben meghatározott célok és azok teljesítése más helyszínen nem valósítható meg. 
A tervek szerint alkalmazni kívánt kivitelezési-, valamint üzemelési technológiák olyanokkal 
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nem helyettesíthetők, amelyek hatásai kisebb intenzitásúak, viszont azokat a hatósági 
engedélyben is kifejezésre jutó megkötésekkel kell alkalmazni. 
 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 
leírása. 

A tervekben szereplő létesítésnek helyileg nincs egyéb alternatívája, a tervezési helyszín, 
valamint az alkalmazni kívánt kivitelezési- és üzemelési mód pedig, táj- és természetvédelmi 
szempontból az normativ és egyéb korlátozások figyelembevételével, egyes folymatoknál 
természetvédelmi kezelői kontrollal elfogadható. 

 

6. A megvalósítás indokai 

6.1. A terv vagy beruházás magvalósítása szükségszerűségének ismertetése. 

A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésének célja a kommunista elnyomás áldozatainak 
méltó emlék állítása, illetve a látogatók számára vonzó, minden elemében korszerű, 
világszínvonalú Emlékhely létrehozása. A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével 
összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019. (IV. 30.) kormányhatározat és annak 
módosítása (1999/2020. XII. 23.) egyetért azzal, hogy a kommunista diktatúra áldozatai ellen 
elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, a Recski Kényszermunkatábor egykori 
területén található történelmi Emlékhelyen a méltó megemlékezés, a közös nemzeti 
emlékezetpolitika formálása és a jövő nemzedék oktatása-nevelése céljával látogatóközpont, 
továbbá egy interaktív és a modern technológiát felhasználó kiállítás létesüljön. A Beruházás 
előkészítése és a Tervpályázat lebonyolítása a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sporteseményekért felelős kormánybiztos feladata. 2020-ban elkészült a Recski Nemzeti 
Emlékpark fejlesztéséhez kapcsolódó Kiállítási Koncepció terv, amely dokumentum alapján 
jött létre a Tervezési Program. 2021 folyamán készül továbbá a Részletes Kiállítási Koncepció, 
a Múzeumi Forgatókönyv és az Üzemeltetési Koncepció, amely dokumentumok a Tervpályázat 
során kiválasztott nyertes Tervező Irodával együttműködésben kerülnek majd véglegesítésre a 
tervezési folyamat során. 

 

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

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

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

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
� A tevékenység nem tekinthető kiemelt közérdeknek, azonban társadalmi természetű 

érdeknek igen. 
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7. A kedvezőtlen hatások mérséklése 
A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások 
enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések. 
 
7.1. Időbeli korlátozás 

A kivitelezés során figyelemmel kell lenni a költő és vonuló madárfajokra, valamint a 
hatásterületen költő párok, főleg a Natura 2000 terület kijelölésénél is figyelembe vett 
tövisszúró gébics élettevékenységének és az élőhelyeik károsításának minimalizálására. A 
tervezési területen, ideértve a felvonulási és szállítási területeket is a munkák időzítésénél 
elsődleges, leginkább az Emlékpark területén és környezetében lévő jó természetességű erdő 
jellegű élőhelyeken a munkaterület kialakítását megelőző cserjeirtás és fakitermelés időbeni 
korlátainak betartása. E tekintetben a fent már részletezett madárvédelmi és denevérvédelmi 
szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni, és szükség esetén igényelni 
természetvédelmi szakirányítást és szakfelügyeletet az érzékeny munkafázisoknál. A park 
jellegűvé vagy a ligetes szerkezetűvé alakítandó erdős élőhelyeken tervezett munkák során úgy 
a kezdő, mint a későbbi kezelési munkákat a madarak költési idejére kell tekintettel lenni. 

A kiviteli munkákkal előreláthatóan nem lesznek jelentős veszélynek kitéve a Natura 
2000 területek kijelölésénél alapul vett különös jelentőségű madárfajok. A fentiekben már 
javasolt időbeni korlátozásokkal és egyéb feltételek szem előtt tartásával a károsításuk 
minimalizálható. Az időben korlátozásokat a természetvédelmi kezelő javaslata alapján a 
hatósági engedélyekben is rögzíteni kell. 
 
7.2. Területi korlátozás: 

A tervekben meghatározott igénybe venni szándékozott területeken az előzetes 
felmérések és egyeztetések nyomán a tervekben és engedélyekben megállapított kiterjedésen 
kívül, felvonulási terület vagy egyéb igénybevétel a Natura 2000 területeken csak a 
természetvédelmi kezelővel történő egyeztetés és annak szakfelügyelete mellett, a 
természetvédelmi hatóság külön engedélyével történhet. A tervezési területen belüli kíméleti 
területeket, főleg a meghagyandó értékes faállományok vagy faegyedek tekintetében, a kiviteli 
és organizációs tervek tartalmazzák. 
 
7.3. Egyéb korlátozások: 

Tekintettel arra, hogy a különleges madárvédelmi terület érintett részein, a 
madárvédelmi hatásterületen olyan jellegű élőhelyek nem találhatók, amelyek a kijelölés 
alapjául szolgáló madárfajoknak optimális életfeltételeket biztosítának. A kivitelezés és a 
későbbi használat során a normatívákban előírt vagy a természetédelmi kezelő által javasolt 
időbeni, vagy térbeni korlátozásokon kívül egyéb megkötésekre előreláthatóan nem lesz 
szükség. A létesítési munkák előkészítő szakaszában, illetve a kivitelezés, majd a használat 
során a természetvédelmi kezelő meghatározhat még egyéb feltételeket, amelyeket adott 
esetben a természetvédelmi hatóság útján vagy a kezelési javaslatokhoz tett megjegyzések 
keretében lehet érvényre juttatni. 

Mindemellett a tervezett beruházási elemek hatásai nem lehetnek ellentétesek a Natura 
2000 terület elfogadott fenntartási tervével. 
 
7.4. Kezelési szabályok: 

A létesítés lezárását követő időben a nem beépített felszíneken az élővilág tartós 
megtelepedése és a megtelepedő vagy visszatelepedő fajok diverzitása az egyes területrészeken 
jelentős részben függ majd az adott helyszín használati módjától. A beruházási elemekkel 
érintett, intenzívebb kezelésben részesülő biológiailag aktív felületeken a gyakoribb és nagyobb 
mértékű zavarás miatt nyilvánvalóan kevesebb tér és lehetőség jut az élővilág számára, de 
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törekedni kell a természetes viszonyokhoz alkalmazkodó térszerkezet kialakítására, illetve 
megtartásárára. A terület jelenlegi állapotából ítélve azokon a félreesőbb területrészeken, 
amelyeken az élőhelyi sokszínűség kialakulásának és fenntartásának kedvezőek a feltételei, 
akár a kezelések teljes mellőzésével is jelentős élőhelyi biodiverzitás fog kialakulni.  

A jobb környezeti-ökológiai kritériumok teljesítésével kívánatos, hogy a terület 
karbantartását és kezelését meghatározó kezelési koncepció, park üzemeltetési rend, vagy akár 
külön kezelési terv megfogalmazza azokat az elveket és tevékenységi formákat, amelyek 
mentén az élővilág és egyben a madarak számára is javuló trend elérhető. Lényeges, hogy a 
parkosított részek kezelési koncepciójában eleve érvényesüljön az egyes részterületek, vagy az 
azokon belüli, eltérő élőhelyi adottságú foltok differenciált kezelése. Ennek előzményeként 
szükséges lehet meghatározni és a megfelelő helyszínrajzokon, térképesen is elkülönítve 
megjeleníteni külön kezelési egységként azokat a területrészeket, élőhelyfoltokat, amelyekre az 
előirányzott kezelési módot javasolják. 

A parkosított területrészek üzemeltetése során figyelemmel kell kísérni a 
területrendezés és az építkezés során meghagyott idős fák, esetleg élőhelyfoltok sorsát, 
egészségi, illetve természetességi állapotát is. 

Amennyiben a fentiek figyelembevételével a park kezelésével kapcsolatosan külön a 
biodiverzitás javítást és fenntartását célzó külön kezelési terv készül, annak betartására és az 
akciótervben foglalt feladatok koordinálására célszerű külön erre szakosodott, a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szakirányítót kinevezni. Ez utóbbi egyben közreműködhet, a park 
kezelésével megbízott személyzet megfelelő tájékoztatásában, hogy a biodiverzitás terén 
kitűzott kívánt célokat a lehető leghatékonyabban érjék el, és javuló állapotot a fenn lehessen 
tartani a használati funkciók jelentős korlátozása nélkül. Az ilyen dokumentumok 
összeállításánál nem mellőzhetők a Natura 2000 területr vonatkozó elvek és szabályok, illetve 
a Natura 2000 fenntartási terv ajánlásai sem. 

A zöld területrészek kezeléséért felelős személy vagy szervezet egyben elvégezheti 
vagy elvégeztetheti az elért eredmények időszakos dokumentálását, ami környezeti-ökológiai 
szempontból mindenekelőtt azt jelentené, hogy az e téren tapasztalattal rendelkező szakember 
a megfelelő írott formában számolna be a területen feljegyzett időszakonkénti, de legalább 
minden év májusában regisztrált élőhelyi változásokról és tartósan megtelepült fajok számáról, 
különös tekintettel a természetvédelmi szempontból fontos fajokra. Ez utóbbiak a védett 
taxonok mellett a térségre jellemző, valamint a Natura 2000 terület szempontjából fontos 
madárfajokat és más fajokat is érinthetné. 

A beruházás során nem beépített és burkolt, a kivitelezési munkák lezárását követően 
biológiailag aktív felületként eredeti állapotban meghagyott vagy kezelt területrészeken a 
környezeti-ökológiai elvek érvényesülése érdekében ajánlható olyan kialakítás és későbbi 
intézkedéseknek (kezelés) foganatosítása, amelyek az elvárt és tervezett funkció mellett a 
területen beruházás előtt meglévő természeti értékek visszatelepedését és megmaradását 
segítik. Ez utóbbiak között a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló madárfajok a 
várható környezeti-ökológiai feltételek között nem találnak lényegesen kedvezőbb feltételeket 
a beruházás előttieknél. A természeti értékek megmaradásának és gyarapodásának legfontosabb 
feltétele a lehető legmagasabb élőhelyválaszték és fásszárú növényzet struktúrájának olyanná 
formálása, ami a lehető legnagyobb mértékben tükrözi a természetes állapotot. Ez utóbbi 
alapjában véve azt jelenti, hogy az ún. zöld felületek olyan jellegű kialakítását kell célként 
kitűzni, amelyek a rendelkezésre álló kiterjedéssel és a területek vagy területrészek funkciójával 
az ésszerűség keretei között összeegyeztethetően a legnagyobb mértékben beleilleszkednek a 
környező természetközeli élőhelyek rendszerébe. 

A biológiailag aktív felületek környezeti-ökológiai értékének és a természeti értékek 
létfeltételeinek javítása érdekében, az érintett Natura 2000 terület természetességének 
fejlesztése céljából az alábbi általános ajánlások vehetők figyelembe: 
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1. A gyeptelepítésnél, legalább egy-egy kisebb lokalitáson, akár a peremterületen, törekedni 
kell a minél nagyobb diverzitásra és a kétszikű növényfajok bevitelére, majd a kezelések során 
azok meghagyására. 
2. A gyep jellegű felületeknél, legalább kisebb területrészeken ajánlható olyan részek 
kialakítása, meghagyása, amelyeken a talajnak legalább a felső rétege a térségre jellemző 
eredeti talaj, amelyeken a tájhonos flóra- és faunaelemek kedvező életfeltételeket találnak. 
3. A fásszárú növények faj- vagy fajtaválasztásánál előnybe kell részesíteni a tájhonosakat, és 
azokat, amelyek habitusa alkalmas a madarak fészkelésére. 
4. A fásszarú növények telepítése során törekedni kell olyan foltok kialakítására, amelyekben 
a talaj és gyepszínt mellett jelen van legalább 2-3 felsőbb vegetációs szint, mert ez úgy a 
madarak fészkeléséhez, mint azok táplálékállatainak megmaradásához elengedhetetlen. 
5. A fásszárú növényekkel borított foltokban legalább a peremi vagy egyéb alkalmas helyeken 
az legfőképp az őszi-téli időszakban, de akár azon kívül is meg hagyni kell olyan felületeket, 
amelyen megmarad a lehullott avar és gallyak, mert ez elengedhetetlen a gerinctelenek 
áttelésére, mely utóbbiak a madárvilág táplálékának jelentős részét képezik. 
6. A terület déli és keleti oldalán megtalálható dendrológiai értéket képező idős faegyedeket, 
fenyőállományokat a lehetőségek között érdemes megkímélni közvetlen építési övezeten kívül, 
és az új zöld felületekbe ezeket integrálni és a területhasználatot alkalmassá kell tenni e 
faegyedek tartós megmaradására. 
7. A beruházás záró szakaszában ajánlatos madárvédelmi intézkedések keretében madárodúkat 
szakember tanácsai alapján kihelyezni és azokat hosszú távon karban tartani. 
 
7.5. Tűzveszély 

A területen főleg a tavaszi-nyári időszakban, meleg aszályos időjárás esetén 
tűzveszéllyel is számolni kell. Főleg a nyárfajok piheszerű termésével borított felületek, 
valamint a tűlevelű állományok környezete veszélyeztett. Az ilyen szempontból érzékeny 
időszakban fokozott figyelmet kell fordítani a tüzesetek megelőzésesre. A növényzet és egyéb 
anyag égetése a területen általánosságban véve nem megengedett és a terület elhelyezkedése, 
jellege folytán ilyen nem is igen fordulhat elő. A véletlen tűzeset mindemellett nem zárható kis, 
amire leginkább a természetszerűen kezelt területrészeken, így viszonylag fejlett, akár 
magaskórós szerkezetű lágyszárú növényzettel meghatározott peremterületeken, főleg a 
látogatók által leginkább preferált útvonalak és helyek környezetében van nagyobb esély. 
 
7.6. Hulladékkezelés 

A területen képződő mindennemű hulladékot, főleg, ha az nem természetes eredetű, el 
kell szállítani. Annak elégetése vagy egyéb módon történő semlegesítése a területen nem 
elfogadható. A nyesedékből, fűnyírásból vagy kaszálásból esetleg mulcsozásból eredő növényi 
maradványok egy része a természetszerűen kezelt területrészeken fel is használható. 

 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
 

A megvalósítás során a jogszabályokban és a hatósági engedélyekben rögzített, a 
természeti értékek maximális kíméletére, valamint a Natura 2000 területekre vonatkozó 
elvárások, természetvédelmi feltételek érvényesülésére vonatkozó korlátozások és egyéb 
kritériumok figyelembevételét a természetvédelmi kezelő szakfelügyelete garantálja. Ez utóbbi 
egyben arra is garancia, hogy a területen folyó munkák és a későbbi használat nem állnak 
ellentétben a Natura 2000 területre vonatkozó fenntartási terv elveivel. Ilyen körülmények 
között a tervekben szereplő beavatkozások nyomán nem kerül sor a Natura 2000 terület 
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kijelölésének alapjául szolgáló madárfajok élőhelyinek csökkenésére és e fajok közül egyiknek 
sem károsodnak az egyedei vagy állományai. 

A tervezési területen és a hatásterületen, mint jelentősebb hatásviselők nem fordulnak 
elő a Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló különösen érzékeny és egyedi 
értéket képviselő madárfajok. A hatásterületen alapában véve közvetetten és áttételesen lesznek 
érinve nagyobb értékű európai közösségi madárfajok, amelyeknek viszont, sem a lokális sem a 
térségi állományanál természetvédelmi helyzet romláa nem várható, azokra destruktívan a 
tervezett létesítési munkák és a későbbi használat nem fog befolyással lenni. A részletezett 
körülmények és indokok miatt kiegyenlítő intézkedésekre nem lesz szükség. 
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15. melléklet 

A.) Fajok 

1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 
állománysűrűsége vagy az érintet terület nagysága. 
 
5. táblázat: A különleges madárvédelmi terület jelőlő madráfajainak a Recsk Nemzeti 
Emlékpark területén valamint a 0124 és a 0108 hrsz-ú út mentén tervezett beruházási elemek 
prognosztizálható hatásainak kitett madárfajok potenciális állománynagysága 
 

FAJOK 
A HATÁSOKNAK KITETT BECSÜLT ÁLLOMÁNYNAGYSÁG 

EMLÉKPARK 0124 hrsz-ú út valamint a 0108 hrsz-ú út felső 
szakasza 

parlagi sas 
(Aquila heliaca) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

békászó sas 
(Aquila pomarina) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

császármadár 
(Bonasa bonasia) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

uhu 
(Bubo bubo) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

lappantyú 
(Caprimulgus europaeus) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

fekete gólya 
(Ciconia nigra) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

kígyászölyv 
(Circaetus gallicus) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

kék galamb 
(Columba oenas) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

haris 
(Crex crex) nincs érintett állomány átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-

átvonuló egyed a hatásterületen kívül 
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 
leucotos) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

balkáni fakopáncs (Dendrocopos 
syriacus) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

a hatásterületen potenciálisan előfordulhat, de 
költőállomány nem ismert, de potenciálisan nem 
kizárt egy pár közvetett érintettsége az út legalsó 
szakaszán 

fekete harkály 
(Dryocopus martius) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

bajszos sármány 
(Emberiza cia) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

vándorsólyom 
(Falco peregrinus) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

örvös légykapó 
(Ficedula albicollis) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

kis légykapó 
(Ficedula parva) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

tövisszúró gébics 
(Lanius collurio) 

1-2 költőpár érintettsége valószínű főleg a 
cserjések és  erdősült részek beavakozásaival 

főleg a 0124 hrsz-ú út felsőbb szakaszai mentén 2-
3 pár közvetett érintettsége valószínű, valamint az 
Emlékpark területén 1-2 páré 

erdei pacsirta 
(Lullula arborea) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

hegyi billegető 
(Motacilla cinerea) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

füleskuvik 
(Otus scops) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

darázsölyv 
(Pernis apivorus) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

hamvas küllő 
(Picus canus) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

uráli bagoly 
(Strix uralensis) nincs érintett állomány nincs érintett állomány 

karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria) 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 

átmenetileg, áttételesen és esetlegesen érintett egy-
egy kóborló egyed 
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2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 
 
1. Parlagi sas (Aquila heliaca) 

Elterjedési terület: Palearktikus elterjedésű, ritka faj. Ausztriától nyugatra már nem 
fészkel. Keleten az orosz sztyeppzónáig húzódik a költőterülete, de megtalálható Kis-Ázsiában 
is. 

Hazai elterjedés, élőhely: Elsősorban az alföldi mezőgazdasági területek, valamint 
kisebb számban a dombvidékek és a középhegységek kisszámú fészkelője. Az utóbbi 
évtizedben az állomány növekvő tendenciát mutat. A fiatal madarak egy része vonuló. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen és a hatásterületen kizárt a megjelenése. A faj sérülékenysége 
és a természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 terülen, a kivitelezés és az 
üzemelés során várható hatások semlegesnek minősíthetők. 
 
2. Békászó sas (Aquila pomarina) 

Elterjedési terület: Európai elterjedésű faj, mely költőterülete Németországtól Kis-
Ázsiáig és a Kaukázusig terjed. 

Hazai elterjedés, élőhely: Középhegységi és dombvidéki zárt erdők kisszámú 
fészkelője. Alkalmi jelleggel alföldi erdőkben is megtelepszik. Vonuló faj. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen kizárható, a térségben legfeljebb átrepülő egyedek ideiglenes 
megjelenésével lehet számolni. A faj sérülékenysége és a természetvédelmi helyzete 
szempontjából a Natura 2000 terülen, a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások 
semlegesnek minősíthetők. 

 
3. Császármadár (Bonasa bonasia) 
Elterjedési terület: Észak- és Kelet-Európában valamint Ázsia jelentős részén fészkel, 
Közép-Európában a hegyvidéki területeken fordul elő.  
Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon az Aggteleki-karszton található egy viszonylag 
életképes állománya, de az Északi-középhegység más területein is előfordul. Különböző 
erdőtípusokban költhet. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen kizárható, a térségben legfeljebb ideiglenesen átvonuló 
egyedek megjelenésével lehet számolni. A faj sérülékenysége és a természetvédelmi helyzete 
szempontjából a Natura 2000 terülen, a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások 
semlegesnek minősíthetők. 

 
4. Uhu (Bubo bubo) 
Elterjedési terület: Eurázsia legtöbb területén előfordul, Portugáliától Szahalinig. Elterjedési 
területén belül úgynevezett fészkelési gócokat alkot. Ezek a gócok a korábbi évtizedek 
magyarországi állományában is jól kimutathatók. 

Hazai elterjedés, élőhely: Hazai fészkelőterülete szinte kizárólag az Északi-
középhegységre korlátozódik. Legerősebb állománya a Zempléni-hegység térségében található, 
ezen kívül a Börzsönyben, a Mátra peremén, a Bükkben, Aggteleken, a Cserhát keleti részén, a 
Pilisben, a Gerecsében, a Bakonyban, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen kizárható, a térségben legfeljebb ideiglenes megjelenésével 
lehet számolni. A faj sérülékenysége és a természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 
2000 terülen, a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások semlegesnek minősíthetők. 
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5. Lappantyú (Caprimulgus europaeus) 
Elterjedési terület: Majdnem egész Európában költ, az északi részek kivételével, 

valamint Nyugat- és Közép-Ázsiában. Az összes költőmadár Afrikában telel át, a Szaharától 
délre. Az utóbbi 50 évben Közép-Európában drámaian csökkent az állományuk. 

Hazai elterjedés, élőhely: Áprilistól szeptemberig tartózkodik Magyarországon. 
Jellegzetesen Alföldi, valamint dombvidékeken fordulhat még elő kisebb számban. Rovarevő, 
kizárólag levegőben gyűjtik táplálékukat. Éjszakai rejtett életmódjuk miatt ritkán találkozni 
velük, de jelenlétüket furcsa, pirregő hangjuk már messziről elárulja. A nappalt a ágakon tölti, 
ahol rejtőzködő színezetüknek köszönhetően szinte lehetetlen észrevenni az alvó madarakat. 
Tartós párkapcsolatát költés idején minden évben felújítja. Tápláléka a röptében elkapott repülő 
rovarokból áll. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi 
helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható 
hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 

 
6. fekete gólya (Ciconia nigra) 

Elterjedési terület: Palearktikus elterjedésű madárfaj, elsősorban Eurázsia erdős 
térségeiben költ. Az európai állománya fogyatkozó. 

Hazai elterjedés, élőhely: Ártéri erdők, hegyvidéki és síkvidéki erdőségek fészkelője. 
Hazai állománya növekszik. Vonuló madárfaj. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is igen kicsi a valószínűsége a faj 
megjelenésének. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi helyzete szempontjából a 
Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások semlegesnek 
minősíthetők. 

 
7. Kígyászölyv (Circaetus gallicus) 

Elterjedési terület: Európában két nagy populációja él, az egyik a kontinens nyugati 
részén Franciaország, Spanyolország, Portugália és Olaszország területén, míg a keleti 
állomány Magyarországtól délre a Balkán-félsziget országaiban fészkel, kelet felé Ukrajnában 
és Oroszországban, valamint északkelet felé Lengyelország legkeletibb részén és 
Fehéroroszországban. Európán kívül költ egyes észak-afrikai országokban (Marokkó, Tunézia, 
Algéria), a Közel-Keleten és Ázsia jelentős részén. 

Hazai elterjedés, élőhely: Hazánkban előnyben részesíti a melegebb, déli és keleti 
kitettségű fenyveseket és elegyes erdőket, a költő párok nagy része fekete és erdei fenyőn költ, 
de minden évben akad néhány lombhullató fán fészkelő is, főleg kocsánytalan tölgy fagyöngy 
koszorújában. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is igen kicsi a valószínűsége a faj 
megjelenésének. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi helyzete szempontjából a 
Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások semlegesnek 
minősíthetők. 
 
8. Kék galamb (Columba oenas) 

Elterjedési terület: Európa nagy részén megtalálható, de Nyugat-Ázsiában, valamint 
Északnyugat-Afrikában is előfordul. 
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Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon a hegyvidéki bükkerdőket kedveli 
leginkább, de előfordul öreg tölgyesekben, ligeterdőkben, parkokban is. Odúban költ. Szívesen 
foglalja el a fekete harkály odúját, de idős fák természetes odvaiban is megtelepszik 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. A tágabb környéken feljegyeztük. Átmeneti megjelenése az 
Emlékparktól délre eső cseres tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és 
annak természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az 
üzemelés során várható hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
9. Haris (Crex crex) 

Elterjedési terület: Palearktikus madárfaj, Európától egészen a Bajkál-tóig nyúlik az 
elterjedési területe. Európában ahűvösebbvizenyősréteket, és mezőgazdasági területeket 
részesíti előnyben. 

Hazai elterjedés, élőhely: Fogyatkozó számú, de helyenként gyakori költőfaj. 
Elsősorban a keleti országrészben elterjed fészkelő, az ártéri kaszálókon, nedves réteken, 
mezőgazdasági területeken. Vonuló faj. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen ésa hatásterületen kicsi a valószínűsége a faj 
megtelepedésének. A Cservice-patak völgyét kísérű magasfüves réteken időnkénti mejelenése, 
főleg vonulási időben nem kizárt, viszont költő állomány kialakulásának nem igen van esélye. 
Tekintettel a tervezett beruházás területigényére, továbbá arra, hogy a hatásterület közelben 
nem található számára megfelelő élőhely a tevékenységgel való érintettség a faj sérülékenysége 
szempontjából a tolerálható mértéken belül marad. 
 
10: Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 

Elterjedési terület: elterjedési területe végig húzódik az eurázsiai mérsékelt övi 
erdőzónán a Csendes-óceánig. Európában Dél-Norvégiától, a Cseh-erdőtől, az Alpoktól és a 
Balkán-fél-sziget hegységeitől kelet felé fordul elő. Kis-Ázsiában és a Kaukázusban is költ. 
Kínában és Kamcsatkán szigetszerű előfordulási helyei ismeretesek. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon az Északi-közép-hegység területén a 
Zempléni-hegység, a Bükk, a Mátra és a Börzsöny magasabb régióiban él. A Dunántúlon a 
Kőszegi-hegységben költ. 1972-ben bebizonyosodott a fészkelése a Bakonyban és 1982-ben 
Zala megye több pontján is. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső kiterjedt 
lucosban nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi helyzete 
szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások 
tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
11. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 

Elterjedési terület: Európában a Pireneusi-félszigetről és a Brit-szigetekről hiányzik, 
Skandináviában csak délen, foltszerűen költ. Kelet felé a Fekete-tengerig terjed. Ázsiában 
Törökország, a Kaukázus és az iráni Zagrosz hegység tartozik költőterületébe 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon a zárt és ligetes erdők fészkelője. 
Elsősorban lomberdőkben költ. Különösen a tölgyesekhez vonzódik, de a nagyobb ártéri erdők 
őshonos fafajokból álló részeinek is jellemző harkálya. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
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megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi 
helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható 
hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
12. Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 

Elterjedési terület: Délkelet-Európában elterjedt faj, mely déli irányból egyre inkább 
terjeszkedik észak és nyugat felé. Stabil állományú faj. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbá 
váló madárfaj, elsősorban a középhegységi erdőkben, de a nagyobb folyók mentén, valamint az 
alföldi erdőkben is elterjedt. Rendszeresen költ lakott területen, főleg városi parkokban is. 
Állandó madárfaj. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A térségben rendszeres előforduló és költő faj az Emlékpark területén nem zárható 
ki megtelelpedése, bár a felmérések évében nem regisztráltuk jelenlétét. A 0124 hrsz-ú út menti 
faállományokban, főleg a település közeli szakaszokon szintén jelen van, de a hatásterületen és 
annak környezetében költőállományt nem jegyeztünk fel. A faj védelme szempontjából, főleg 
az Emlékpark területén szükségessé váló fakivágások időbeni korlátozása, valamint az idős, 
nagyméretű faegyedek maximális kímélete e faj szempontjából is fontos. A tervezett beruházási 
elemek hatásterületén, az élőhelyek állapota alapján ítélve, 1-2 potenciális költőrral lehet 
számolni, jóllehet a vizsgálatok évében ott csak átmenetileg lehetett regisztrálni. 
 
13. Fekete harkály (Dryocopus martius) 

Elterjedési terület: Palearktikus elterjedésű faj, mely Európától egészen Japán északi 
részéig megtalálható. Európában stabil állományú faj. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon főleg a folyók erősült árterén viszonylag 
gyakori költőfaj, de jelentős állományi vannak a középhegységi erdőkben is. Állandó madárfaj. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: Rendszeres előforduló és költő faj a tervezett beruházás környéki idősebb, őshonos 
szerkezetű erdőkben. Mindemellett a tervezett beavatkozások hatásterületén az élőhelyek 
állapota miatt nem valószínű a költése. Legfeljebb a felső tavaska környezetében található 
negyméretű nyárakon vagy az attól délre eső vegyes erdőben nem lehet teljesen kizárni a 
megjelenését. Az időbeni korlátozások betartásával a közvetett hatásterületen potenciálisan 
megjelenő egyedek szempontjáb várható hatások tolerálhatók vagy semlegesek lesznek. 

 
14: Bajszos sármány (Emberiza cia) 

Elterjedési terület: Mediterrán elterjedésű faj. Kis-Ázsiában és Észak-Afrika nyugati 
felében is költ. 
Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon ritka fészkelő. Az első hazai fészke a Gömör-
Tornai-karsztról, Jósvafő környékéről került elő 1955-ben. Ezt követően megtalálták a Bükk 
hegységben, majd a hetvenes években egyre több helyen figyelték meg, és néhol fészkelve is 
találták. A Naszályban, a Pilis-hegység több pontján a Budai-hegységben, Mecsekben és a 
Villányi-hegységben is költ. Az utóbbi évek adatai egyértelműen bizonyítják terjeszkedését 
hazánkban. Középhegységeink területén ma már a számára alkalmas élőhelyeiken mindenütt 
előfordul. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi 
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helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható 
hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
15. Vándorsólyom (Falco peregrinus) 

Elterjedési terület: A vándorsólyom kozmopolita faj, amely megtalálható Európában, 
Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában és Ausztráliában. Nagy elterjedési területe 
miatt számos alfaja alakult ki. Költőterülete az arktiszi tundrától a trópusokig terjed. Nem 
vonuló, de az északi populációk kóborló egyedei télen délebbre húzódnak, míg az enyhébb 
éghajlaton költő állományok egyedei helyben maradnak, bár ezek is nagy területen járnak be. 

Hazai elterjedés, élőhely: A vándorsólyom magyarországi állománya az 1930-as 
években 40–50 pár lehetett. Legkedveltebb költőterületei közé tartozott a Bükk, a Zempléni-
hegység, ezen felül a Dunakanyar és tágabb térsége: a Pilis, a Börzsöny és a Gerecse. 1950-ben 
19 párra becsülték az országos állományt, de csak néhány párnál találtak fiókákat. Az állomány 
csökkenésében ekkor a fészkek kifosztása is jelentős szerepet játszott. Az Európai 
Természetvédelmi Bizottság 1973-ban, Strasbourgban tartott ülésén készült jelentésében 
megállapította, hogy a világállomány a környezetben tartósan felhalmozódó, szintetikus 
rovarirtó szerek, főleg a DDT bevezetése okozta. Ma inkább mind vándorló alkalmi vendéget 
tartjuk számon. Európában leginkább erdős területeken költ. Főleg nyílt területeken vadászik 
repülő madarakra.  

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A faj alkalmi előforduló a térségben, így a hatásterület környékén található 
élőhelyeken is legfeljebb átrepülő egyedek figyelhetők meg. A tervezett tevékenység a fajra, 
illetve a site területén, annak természetvédelmi helyzetére nem lesz hatással. 
 
15. Örvös légykapó (Ficedula albicollis) 

Elterjedési terület: A közép-európai lomberdők jellegzetes fészkelő madara. Kisebb, 
elszigetelt állományait megtaláljuk a Balkán-félszigeten, Franciaországban, Svájc déli részén 
és a Balti-tenger egyik szigetén is. Európa északi, északnyugati részén rokon faja, a kormos 
légykapó helyettesíti. Kis-Ázsiában és a Kaukázusban is költ.. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon tölgyesek és bükkösök gyakori fészkelője. 
Ritkábban elegyes erdőkben és öreg parkokban is költ. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. A környéken feljegyeztük, így átmeneti megjelenése az 
Emlékparktól délre eső cseres tölgyesben valószínű. A faj sérülékenysége és annak 
természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés 
során várható hatások tölerálhatóknak minősíthetők. 
 
17. Kis légykapó (Ficedula parva) 

Elterjedési terület: Eurázsiai elterjedésű faj 
Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon főleg bükkösök madara, szegényes 

cserjeszintű patakvölgyekben fészkel. 
A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 

tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi 
helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható 
hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
  



Tallósi Béla: Recsk Nemzeti Emlékpark és Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú közút Natura 2000 
hatásbecslés 

32 

18. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
Elterjedési terület: Palearktikus fészkelő, a Pireneusoktól Nyugat-Szibériáig tart a 

fészkelőterülete. Európában a kontinentális és mediterrán területeket népesíti be. 
Hazai elterjedés, élőhely: A gyakori költőfajok közé tartozik, országosan elterjedt, 

elsősorban bokros élőhelyeken gyakori. Vonuló madárfaj. 
A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 

tükrében: Rendszeres fészkelő a térségben, főként ligetes, cserjés élőhelyeken. Az Emlékpark 
területén, illetve a 0108-as hrsz-ú út környezetében a tervezett beruházási elemek hatásterületén 
költőállománya 1-2 párra becsülhető. A 0124 harz-ú út felső szakaszai mentén legalább 2-3 
költőpárral kell számolni. A tervezett létesítési munkák e fajt leginkább annak költési 
időszakában érinthetik ezért az időbeni korlátozások betartásának nagy a jelntősége a cserje- és 
faállományokban, illetve azok közvetlen környeztében végzendő munkák tekintetében. 
 
19. Erdei pacsirta (Lullula arborea) 

Elterjedési terület: Szinte egész Európában elterjedt. 
Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon a nyílt területekkel tarkított dombsági 

erdőfoltokban, cserjésekben, gyümölcsösökben, valamint az alföldi fenyvesek közelében költ. 
A zárt állományokat elkerüli. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi 
helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható 
hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
20. Hegyi billegető (Motacilla cinerea) 

Elterjedési terület: Európa és Ázsia jelentős részén megtalálható, de Észak-Afrika 
bizonyos helyein is előfordul. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon kizárólag hegyvidéki patakok partján költ, 
sokszor víz által alámosott fák gyökerei között, hidak alatt, partoldalban. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen nem kizárható vonulási időben időszakos megjelenése a 
barakkok környezetében vagy a Cservice-patak mentén nem kizárható. A vizsgálatok során 
nem jegyeztük fel. A faj sérülékenysége, illetveannak természetvédelmi helyzete 
szempontjából a Natura 2000 terüelten a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások 
semlegesnek minősíthetők. 
 
21. Füleskuvik (Otus scops) 

Elterjedési terület: Dél-Európában, a Közel-Kelet egyes részein és az egykori 
Szovjetunió utódállamainak területén át egészen Mongóliáig húzódik a költőterülete. Télen a 
Szahara és az Egyenlítő közötti területre költözik. Az utóbbi években csökkent az állománya. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon kis számban, de rendszeres fészkelő. 
Napközben egy ágon pihen és éjjel megy vadászni. Tápláléka főként rovarok, kisebb emlősök, 
gyíkok és madarak.  

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése a barakk könyeztetében, illetve az 
Emlékparktól délre eső fenyőállományokban nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége 
és annak természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az 
üzemelés során várható hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
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22. Darázsölyv (Pernis apivorus) 

Elterjedési terület: Európában a legészakibb területek, a Brit-szigetek és a Pireneusi-
félsziget kivételével, mindenütt költ. Kis-Ázsiából hiányzik. Keleten Szibériáig terjedt el. 

Hazai elterjedés, élőhely: Hazánkban a hegy- és dombvidéken általános elterjedésű, 
más területeken a fészkelésre alkalmas erdők határozzák meg jelenlétét. Fészkelőhelye szinte 
kizárólag a meleg, déli kitettségű tölgyesekben van. Megtelepszik az erdők mélyén is, de a 
szélekhez közeli területek, a tisztások, gyümölcsösök, rétek közelségét kedveli, de 
bükkösökben ritkán fészkel. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is igen kicsi a valószínűsége a faj 
megjelenésének. Legfeljebb vonulási időben lehet vele találkozni. A faj sérülékenysége és 
annak természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az 
üzemelés során várható hatások semlegesnek minősíthetők. 
 
23. Hamvas küllő (Picus canus) 

Elterjedési terület: Fészkelőterülete Közép- és Kelet-Európától keletre egészen 
Japánig terjed. Északon a Skandináv-félsziget középső részén és a Balti-tenger keleti 
partvidékén is honos. A Brit szigetekről a Pireneusi- és az Appennini-félszigetről, valamint a 
Balkán-félsziget déli részeiről hiányzik. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon ritkás öreg tölgyesek, ligeterdők és idősebb 
bükkösök szélein fészkel, ha ott odúkészítésre alkalmas fákat talál. Nagy kiterjedésű, zárt 
erdőkben is költ, ha abban nyiladékok és tisztások is vannak. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékparktól délre eső cseres 
tölgyesben előfordult s itt zárható ki teljességgel tartós megtlepedése. A faj sérülékenysége és 
annak természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az 
üzemelés során várható hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
24. Uráli bagoly (Strix uralensis) 

Elterjedési terület: Európában csak a Kárpátokban, a Dinári-hegységben és Észak-
Európában költ. Ázsiában Japánig terjed fészkelőterülete. 

Hazai elterjedés, élőhely: Magyarországon csak a Zempléni-hegységben, a Mátrában 
és a Bükkben költ. Fészkelőhelye a legkülönbözőbb erdőkben előfordul, de jobban kedveli az 
öreg fákban gazdag területet. Eddig elsősorban öreg bükkösökben találták. 

A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 
tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése a barakk könyeztetében, illetve az 
Emlékparktól délre eső fenyőállományokban, valamint a kiterjedt csers tölgyesekben nem 
zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak természetvédelmi helyzete 
szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés során várható hatások 
tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
25. Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 

Elterjedési terület: Európában és Ázsia keleti részén él. Vonuló. A telet Afrikában tölti. 
Hazai elterjedés és élőhely: Cserjésekre és fejlett cserjeszinttel rendelkező erdőkre 

jellemző madárfaj. A folyók árterén is rendszeres költőfaj. 
A faj populációjának jelentősége és sérülékenysége a tervezett beavatkozások 

tükrében: A tervezési területen, amint a hatásterületén is kicsi a valószínűsége tartósan 
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megtelepedő költő állománynak. Átmeneti megjelenése az Emlékpark környezetében taláható 
kiterjedt cserjésekben nem zárható ki teljességgel. A faj sérülékenysége és annak 
természetvédelmi helyzete szempontjából a Natura 2000 területen a kivitelezés és az üzemelés 
során várható hatások tölerálhatóknak, illetve semlegesnek minősíthetők. 
 
3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az 
európai közösségi szintet is) 

3.1. A faj tevékenységgel érintet állományának relatív nagysága a faj hazai, európai 
közösségi, illetve világállományához képest 

6. táblázat: A különleges madárvédelmi terület jelőlő madráfajainak a Recsk Nemzeti 
Emlékpark területén és a 0124 hrsz-ú út mentén tervezett beruházási elemek prognosztizálható 
hatásainak kitett madárfajok állományainak relatív mérete 
* - egyes fajoknál a hazai, illetve európai állományadatok egyedszámra vonatkoznak 
 

TAXONOK 
Potenciálisan 

érintett 
állomány 

Hazai állomány (pár*) Európai állomány 
(pár*) 

Világállomány 
(egyed) 

Dendrocopos syriacus 0 (1-2) pár 8000-10000 500.000-1.000.0000 1.000.000-1.500.000 

Lanius collurio 
1-2 pár 

(EMLÉKPARK) 
2-3 pár 

(0124 hrsz-ú út) 

540.000-670.000 2.500.000-6.500.000 40.000.000-
150.000.000 

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

7. táblázat: A különleges madárvédelmi terület jelőlő madráfajainak a Recsk Nemzeti 
Emlékpark területén és a 0124 hrsz-ú út mentén tervezett beruházási elemek prognosztizálható 
hatásainak kitett madráfajok természetvédelmi besorolása 
 

TAXONOK Élőhelyvédelmi 
Irányelv Berni egyezmény IUCN Hazai védettség 

Dendrocopos syriacus I II stabil V 
Lanius collurio II - csökkenő V 

 
4. Az érintett faj szaporodási képessége (a fajra vagy populációra jellemző dinamika 
alapján) 
 
8. táblázat: A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a 
szaporodási ciklus hossza, a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos 
élethossza, a tevékenység hatása a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti 
elemekre. 
 

TAXONOK 
utódszám/ 

fialás, termés-
szám 

kölykezések, 
termésérés 
száma/év 

fiatalok túlélő- 
képessége átlagos élethossz tevékenység 

hatása 

Dendrocopos syriacus 4-7 1 jelentős (60-80 % 6-8 év tolerálható 
Lanius collurio 5-7 1 közepes (45-75%) 2-4 év tolerálható 
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5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy 
célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, 
illetve élőhelyének dinamikája következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan 
állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál. 

5.1. 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. 

 
A különleges madárvédelmi terület kijelölésének alapjául szolgáló madárfajok 

tekintetében legfeljebb kisebb méretű, a tolerálható mértéken belül maradó, alkalmi zavarás 
merülhet fel a tövisszúró gébics és még ennél is enyhébb fokban a balkáni tarkaharkály 
vonatkozásában. E hatások és azok mértéke annak függvényében értelmezhető, hogy a 
kivitelezési munkák idején lesz-e éppen költés a hatásterületen vagy sem. A két potenciálisan 
érintett jelölő faj helyi állományai az Emlékpark területén nagy valószínűséggel 
kedvezőtlenebb élőhelyi viszonyokkal kell számolni a terüet átalakítása során. Mindemellett az 
élőhely természetességi állapotára és a zavarásra kevésbé érzékeny balkáni fakopáncs a 
konkurens fajok háttérbe szorulásával kedvezőbb helyzetbe is kerülhet. Mind a két érintett 
jelölő fajnak népes állománya létezik a térségben, így az érintett állományrész a beruházás 
kivitelezési munkáit követően a kialakuó élőhelyi adottságok függvényében gyorsan pótlódik. 
A tervezett beruházási elemek kedvezőtlen hatással lehetnek ugyan a tövisszúró gébics költési 
és fiókanevelési sikerére, viszont a javasolt természetvédelmi intézkedések, főleg az időbeni 
korlátozás érvényesítésével, a kedvezőtlen hatások jelentős mértékben csökkenthetők. A faj 
beavatkozás által érintett állományának regenerációs képessége a környező, beavatkozás által 
nem érintett állományokból megfelelőnek minősíthető. 

Az Emlékpark tágabb körnezetében, főleg az attól délre elterülő összefüggő cseres 
tölgyesben feljegyzett hamvas küllő és fekete harkály, valamint a cserjésekben megjelenő örvös 
légykapó, hasonlóan a potenciálisan a jó szerkezetű erdőkben várható fehérhátú fakopáncs és a 
közép fakopáncs állományinak belső dinamikájára a tervezett beruházási elemek legfeljebb 
enyhe, közvetett és nagyon áttételes hatással lehetnek. 

A 0124 hrsz-ú út mentén az átmeneti zavarás után, a tervezett beruházás hatásai 
megszűnnek, így a madarak élőhelyi viszonyaira, illetve az értintett állományok regenrálódási 
képességére a beruházás utóhatásai nem leszenek érezhetőek. 

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

A tevékenység hatásai várhatóan nem lesznek hatással az állományon belüli kedvező 
kor- és ivararány eloszlásra. 
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MELLÉKLET 
A Recsk Nemzeti Emlékpark és környezetének, valamint a Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú közút (kb. 3,8 km-es szakasz) menti területek 
ornitológiai felmérésének adatai, különös tekintettel a Mátra (HUBN10006) nevű külünleges madárvédelmi területre és a Natura 2000 
terület kijelölésének alapjául vett madárfajokra 
 
I. MELLÉKLET 
Emlékpark - meglévő törzsterület (Recsk 0111/7 és 0116 hrsz.) 
* 1 - egy pár, 2 - néhány pár, 3 - több, mint 5 pár 

TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 
(POTENCIÁLI
S KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATUR
A 2000 

JELÖLŐ 

Accipiter nisus 2021.V.21 nem igen 1 a, d KÉ védett nem 
2021.IX.29 

Buteo buteo 
2021.V.21 

nem igen 1 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Falco tinnunculus 2021.V.21 nem nem   c, d, e KÉ védett nem 
Columba oenas 2021.V.21 nem nem   a, d KÉ védett igen 

Columba palumbus 2021.V.21 nem igen 3 a, b, c, d, e NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Streptopelia decaocto 2021.V.21 nem igen 3 a, b, c, d, e NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Athene noctua 2021.IX.29 nem igen 1 b, d, e KÉ fok. védett nem 
Picus canus 2021.V.21 nem igen 1 a, b, d É védett igen 

Dryocopus martius 2021.V.21 nem igen 1 a, b, d É védett igen 
2021.IX.29 

Dendrocopos major 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 
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TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 
(POTENCIÁLI
S KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATUR
A 2000 

JELÖLŐ 

Dendrocopos syriacus 2021.V.21 nem igen 2 a, b, d NÉ védett igen 
Anthus trivialis 2021.V.21 nem igen 2 b, d KÉ védett nem 

Motacilla alba 2021.V.21 nem igen 2 b, d, e KÉ védett nem 
2021.VI.01 

Troglodytes troglodytes 2021.IX.29 nem igen 2 a, b, d KÉ védett nem 

Erithacus rubecula 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Luscinia megarhynchos 2021.V.21 igen igen 3 a, b, c, d KÉ védett nem 

Phoenicurus ochruros 2021.V.21 igen igen 2 b, d,e KÉ védett nem 
2021.VI.01 

Turdus merula 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Turdus philomelos 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Sylvia curruca 2021.V.21 nem igen 2 a, b, c, d KÉ védett nem 

Sylvia atricapilla 2021.V.21 igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 
2021.VI.01 

Phylloscopus collybita 2021.V.21 nem igen 2 a, b, d NÉ védett nem 
2021.VI.01 

Regulus regulus 
2021.V.21 

nem igen 2 a, b NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Muscicapa striata 2021.V.21 igen igen 2 a, b, d KÉ védett nem 
Ficedula albicollis 2021.V.21 nem igen 1 a, b, d KÉ védett igen 
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TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 
(POTENCIÁLI
S KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATUR
A 2000 

JELÖLŐ 

Aegithalos caudatus 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, c, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Poecile palustris 2021.IX.29 nem igen 2 a, b, d KÉ védett nem 

Cyanistes caeruleus 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Parus major 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Sitta europaea 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d É védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Certhia brachydactyla 
2021.V.21 

nem igen 2 a, b, d É védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Lanius collurio 2021.V.21 igen igen 2 b, c, d, e KÉ védett igen 

Garrulus glandarius 
2021.V.21 

nem igen 2 a, b, d NÉ nem védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Fringilla coelebs 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Serinus serinus 
2021.V.21 

igen igen 2 b, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Chloris chloris 2021.V.21 igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 
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TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 
(POTENCIÁLI
S KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATUR
A 2000 

JELÖLŐ 

2021.VI.01 
2021.IX.29 

Carduelis carduelis 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Pyrrhula pyrrhula 2021.IX.29 nem igen 2 a, b, d KÉ védett nem 

Coccothraustes coccothraustes 2021.V.21 nem igen 2 a, b, d KÉ védett nem 
2021.VI.01 

 
II. MELLÉKLET 
Emlékpark - csatolni szándékozott földrészletek (Recsk 0115/3, 0115/4, 0115/8 hrsz.) 
* 1 - egy pár, 2 - néhány pár, 3 - több, mint 5 pár 
 

TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 

(POTENCIÁLIS 
KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATURA 
2000 

JELÖLŐ 

Columba palumbus 2021.V.21 nem igen 2 a, b, c, d, e NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Streptopelia decaocto 2021.V.21 nem igen 2 a, b, c, d, e NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Erithacus rubecula 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 
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TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 

(POTENCIÁLIS 
KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATURA 
2000 

JELÖLŐ 

Luscinia megarhynchos 2021.V.21 igen igen 2 a, b, c, d KÉ védett nem 

Phoenicurus ochruros 2021.V.21 igen igen 2 b, d,e KÉ védett nem 
2021.VI.01 

Turdus merula 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Turdus philomelos 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Sylvia atricapilla 2021.V.21 igen igen 2 a, b, c, d NÉ védett nem 

Muscicapa striata 2021.V.21 igen igen 2 a, b, d KÉ védett nem 
2021.VI.01 

Aegithalos caudatus 2021.V.21 igen igen 2 a, b, c, d KÉ védett nem 
2021.IX.29 

Cyanistes caeruleus 2021.V.21 
igen igen 2 a, b, d NÉ védett nem 

Parus major 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Fringilla coelebs 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Chloris chloris 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Carduelis carduelis 
2021.V.21 

igen igen 2 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 
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III. MELLÉKLET 
Recsk 0108 és 0124 hrsz-ú út kb. 3,8 km hosszú szakaszának környezete 
* 1 - egy pár, 2 - néhány pár, 3 - több, mint 5 pár 

TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 

(POTENCIÁLIS 
KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATURA 
2000 

JELÖLŐ 

Columba palumbus 
2021.V.21 

nem igen 3 a, b, c, d, e NÉc nem védett nem 
2021.VI.01 

Streptopelia decaocto 
2021.V.21 

nem igen 3 a, b, c, d, e NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Dendrocopos major 2021.V.21 nem igen 2 a, b, d KÉ védett nem 
Dendrocopos syriacus 2021.V.21 nem igen 2 a, b, d NÉ védett igen 

Motacilla alba 
2021.V.21 

nem igen 2 b, d, e KÉ védett nem 
2021.VI.01 

Erithacus rubecula 
2021.V.21 

nem igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Luscinia megarhynchos 2021.V.21 nem igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 

Turdus merula 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Turdus philomelos 
2021.V.21 

nem igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Sylvia curruca 2021.VI.01 igen igen 3 a, b, c, d KÉ védett nem 

Sylvia atricapilla 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d NÉ védett nem 
2021.VI.01 

Phylloscopus collybita 
2021.V.21 

nem igen 3 a, b, d NÉ védett nem 
2021.VI.01 

Muscicapa striata 2021.V.21 igen igen 3 a, b, d KÉ védett nem 
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TUDOMÁNYOS NÉV 
MEG-

FIGYELÉS 
DÁTUMA 

KÖLT A 
TERÜLETEN 

KÖLT A 
KÖZVETLEN 
KÖRNYÉKEN 

(POTENCIÁLIS 
KÖLTŐFAJ) 

KÖLTŐ-
ÁLLOMÁNY 
JELENLÉT 
MÉRTÉKE 

(1, 2, 3)* 

ÉLŐHELY- 
PREFERENCIA 
(a- zárt erdők, b-
erdőszegélyek, c-

bokrosok, d-
ligetek, e-nyílt 

területek) 

ÉRZÉKENYSÉG 
(É-zavarásra 

érzékeny, KÉ-
kevésbé 

érzékeny, NÉ-
nem érzékeny) 

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
STÁTUS 

NATURA 
2000 

JELÖLŐ 

2021.VI.01 

Aegithalos caudatus 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, c, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Cyanistes caeruleus 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d KÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Parus major 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Lanius collurio 2021.V.21 nem igen 3 b, c, d, e KÉ védett igen 

Garrulus glandarius 
2021.V.21 

nem igen 2 a, b, d NÉ nem védett nem 
2021.VI.01 

Fringilla coelebs 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Serinus serinus 
2021.V.21 

igen igen 2 b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Chloris chloris 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 

Carduelis carduelis 
2021.V.21 

igen igen 3 a, b, d NÉ védett nem 2021.VI.01 
2021.IX.29 
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IV. MELLÉKLET 
A madártani felmérések során nem észlelt, de a Mátra (HUBN10006) nevű külünleges madárvédelmi terület kijelölésének alapjául vett 
madárfajok potenciális költőállományának esélye a hatásterületen, illetve a környéken 
 
 FAJNÉV POTENCIÁLIS KÖLTÉS ESÉLYE A HATÁSTERÜLETEN 
1. Ciconia nigra nem 
2. Aquila heliaca nem 
3. Clanga pomarina nem 
4. Pernis apivorus nem 
5. Circaetus gallicus nem 
6. Falco peregrinus nem 
7. Tetrastes bonasia nem 
8. Crex crex nem 
9. Bubo bubo nem 
10. Strix uralensis nem 
11. Otus scops nem 
12. Caprimulgus europaeus nem 
13. Dendrocopos leucotos igen 
14. Dendrocoptes medius igen 
15. Lullula arborea nem 
16. Motacilla cinerea nem 
17. Curruca nisoria nem 
18. Ficedula parva nem 
19. Emberiza cia nem 
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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 NAGY
TAMÁS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.12.13. 09.36.45


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NAGY TAMÁS
Születési hely: SZOLNOK
Születési dátum: 1979.01.16.
Anyja neve: MUNKÁCSI JULIANNA


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.
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