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MELÉKLETEK
1. sz. melléklet: A vizsgált terület elhelyezkedésének térképi bemutatása
2. sz. melléklet: Szakértői jogosultságok
3. sz. melléklet: Engedélyek
4. sz. melléklet: Hatásterület
5. sz. melléklet: Tulajdoni lap, térképmásolat
FELHASZNÁLT IRODALOM
− Magyarország kistájainak katasztere, szerkesztette: Dövényi Zoltán; (MTA
Földrajz-tudományi Kutató Intézet, Budapest, 2010) (Az első kiadást szerkesztette: Dr. Marosi Sándor- Dr. Somogyi Sándor.)
− www.geoportal.vizugy.hu
− www.map.mbfsz.gov.hu
− www.vizugy.hu
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FIGYELEMBE VETT RENDELETEK, JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
14/2005.(XII.25.: Korm. rendelet
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
53/2017. (X. 18.) FM rendelet
4/2011. (I. 14.) VM rendelet
6/2011. (I. 14.) VM rendelet
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
MSZ 18150-1:1998
MSZ 15036:2002
ÚT 2-1.302: 2003 Útügyi előírás: közúti közlekedési zaj számítása
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
159/2010. (V.6.) Korm. rendelet
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
1995. LIII. Környezetvédelmi tv.
72/2013. (VIII. 27) VM rendelet
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
2012. évi CLXXXV. Törvény
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat
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1. BEVEZETÉS
1.1. Előzmények
A Bihar Airport Kft., továbbiakban: Beruházó (4110 Biharkeresztes, Fekete tanya 1.) Biharkeresztes, 0197/2 hrsz alatti területen IV. osztályú, nem nyilvános
repülőteret üzemeltet. A repülőtér a Léginavigációs és Repülőtéri Hatóság Főosztálya által kiadott LRHF/34829-11/2019-ITM sz. használatbavételi engedélylyel rendelkezik (3. sz. melléklet).
A Beruházó a repülőteret fejleszteni kívánja, melynek keretében a jelenleg füves
futópályát szilárd burkolattal látná el. A Prokat Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) került megbízásra a beruházás várható környezeti hatásainak vizsgálatával.
1.2. A dokumentáció készítése
A fejlesztés – futópálya szilárd burkolattal történő ellátása – következtében, a
tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
94. a) pontja alapján „94. a) Repülőtér (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe) szilárd burkolatú futópályával” előzetes vizsgálatra köteles.
Előbbiekre való tekintettel a repülőtér fejlesztését követő, annak várható környezeti hatásainak bemutatásának céljából, a Prokat Mérnöki Iroda Kft. elkészítette jelen dokumentációt, amelynek tartalmi összeállítása a 314/2005 (XII. 25.)
Korm. Rendelet 4. sz. melléklete szerint történt. A dokumentáció célja a tervezett repülőtér fejlesztésének, üzemeltetésének, felhagyásának vizsgálata, valamint a beruházás elmaradásából fakadó hatások környezeti elemekre gyakorolt
hatásának bemutatása.
A dokumentáció készítői a szükséges szakértői jogosultságokkal rendelkeznek
(2. sz. melléklet).
1.3. Felhasznált adatok
A dokumentáció készítése során az alábbi hatóságok, cégek segítségét, szakmai
útmutatásait vettük igénybe, adatait használtuk fel, illetve tartottunk helyszíni
bejárást, előzetes szakmai egyeztetést:
- Bihari Airport Kft. engedélyes
- Bihari Airport Kft. által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok:
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- helyszínrajzok
- műszaki leírás
- engedélyek
- engedélyes tervdokumentáció
Az elkészült dokumentáció minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint
üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz.
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
2.1. A tevékenység alapadatai
Beruházó:
Név:
Székhely:

Bihar Airport Kft.
4110 Biharkeresztes, Fekete tanya 1.

Beruházási terület:

1. sz. kép: A reptér helyszínrajza
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A beruházással érintett terület:
Település

Hrsz.

Területnagyság (m2)

Jelenlegi művelési ág

Biharkeresztes

0197/2

61697

kivett repülőtér

A területeket bemutató áttekintő és átnézeti térképet az 1. sz. mellékletben csatoltuk.
Biharkeresztes város Településrendezési és Szabályozási terve alapján a vizsgálattal érintett terület: Kb-Rept – Repülőtér beépítésre nem szánt különleges övezet-be tartozik. A repülőteret főként mezőgazdasági területek, illetve keleti
irányban mezőgazdasági telephely határolja.

2. sz. kép: A vizsgálattal érintett terület szabályozási terve
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Beruházás indoklása:
A repülőtér fejlesztése lehetővé teszi a térség idegenforgalmi, turisztikai fejlődését, valamint nemzetgazdasági szempontból is pozitív hatású.
A tervezett beruházás alternatívái:
Tekintettel, hogy működő repülőtér kerül fejlesztésre a jelenlegi futópálya
nyomvonalán a Beruházó nem változtat, más alternatívát nem vizsgált.
Adatok bizonytalansága:
A dokumentációban szereplő műszaki adatok a jelenleg ismert állapotok és tervek alapján kerül bemutatásra. Annak változása nem valószínűsíthető.
2.1.1. A tevékenység volumene
A fejlesztéssel érintett repülőtér kapacitása és az azt használó repülőgépek típusa
a beruházást követően effektíve nem változik, továbbra is nem nyilvános, IV.
osztályú repülőtérként üzemel. A repülőtér becsült forgalma: maximum 4500
műveletszám/év.
2.1.2. A kialakítás és a működés megkezdésének várható időpontja és időtartama
A Beruházó a repülőtér fejlesztését az engedélyek beszerzését követően tervezi
megvalósítani. A kivitelezés várhatóan 2-3 hónapot vesz igénybe.
2.2. A tevékenység helye
Biharkeresztes város, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a Berettyóújfalui járásban helyezkedik el. Földrajzi tájegység besorolás:
Kistáj:
Középtáj:
Nagytáj:

Bihari-sík
Berettyó-Kőrös-vidék
Alföld
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2.3. Közlekedési kapcsolatok, infrastruktúra
Közlekedési kapcsolatok
A beruházással érintett ingatlan Biharkeresztes várostól kb. 2200 méterre, ÉKre, a 42. sz. főút D-i oldalán, az 54-es km-szelvénynél található.
Infrastruktúra
Vízellátás
A területen vízhálózat nincs kiépítve. A repülőtér üzemeltetése közvetlenül nem
igényel közüzemi vízellátást.
Szennyvíz elhelyezés
A területeken szennyvízhálózat nincs kiépítve. A repülőtér üzemeltetése során
szennyvíz nem keletkezik.
Gázellátás
A tevékenység gázellátást nem igényel. A területen vezetékes gáz nincs.
Villamos energia
A repülőtér üzemeltetése villamos-energia ellátást nem igényel. Elektromos hálózat nincs a területen.
Csapadékvíz kezelés:
A repülőtér környezetében csapadékelvezető hálózat kiépítésére nincsen szükség. A lehullott csapadék a területen elszikkad.
2.4. A tervezett repülőtér részletes bemutatása
A repülőteret alapvetően kis repülőgépek és ultrakönnyű légi járművek használatára tervezték (rekreációs és sportrepülés). A repülések csak arra alkalmas időjárási körülmények között, 7:00 és 18:00 óra közötti időszakban történik. A tervezett szabadidős és gyakorló repülések forgalom sűrűsége nem haladja meg a
napi 5, a heti 35 és a havi 110 motoros felszállást. Ez évente 10 hónapos használhatóságot feltételezve összesen 1100 műveletszámot jelent. Így a tervezett
12
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sport és kiképző repülésekkel együtt ez összesen éves szinten maximum 4500
műveletszám végrehajtását jelenti. A gépek fel- és leszállása, valamint a megközelítési eljárások a lakott településtől távol, mezőgazdasági területek felett történik.
A repülőtér jellemző adatai
Besorolása:
ICAO tervezési kategória:
ARP EOV koordinátái:
Tengerszint feletti magasság:
Futópálya jelölése:
Futópálya teljes hossza:
Futópálya szélessége:

IV. osztályú, nem nyilvános repülőtér
1B
x: 202529, y: 849279
95,3 mBf
02 – 20
650 m
18 m

A repülőteret az alábbi kategóriába sorolt repülőgépek vehetik igénybe:
P 1.0 – Ultrakönnyű repülőgépek
P 1.1 – Motoros vitorlázó repülőgépek
P 1.2 – Vitorlázó repülőgépeket vontató légcsavaros repülőgépek 2 t maximális
felszállótömeggel
P 1.3 – Légcsavaros repülőgépek 2 t maximális felszállótömeggel
P 1.4 – Légcsavaros repülőgépek 2 és 5,7 t maximális felszállótömeg között
A repülőtér egyéb létesítményei
A területen gurulóút nem kerül kialakításra. A leszállást követően a futópályán
fordulnak vissza a gépek és azon gurulnak vissza a kijelölt állóhelyre. A légijárművek parkolására, nyűgözésére a futópályától 100 m-re, Keletre kerül a
nyűgöző hely kijelölésre. Az állóhelyek és várakozóhelyek (előtér) kialakítása, a
felszálló pályával azonos módon történik.
A repülőtéren telepítésre került egy szélirányjelző, amely henger alakú, 3,6 m
hosszú és az átmérője 0,6 m.
A repülőtér működtetése nem állandó jellegű, ezért alkalmanként 2 - 3 fő pilóta
nappali elhelyezésére, pihenésére és szociális elhelyezésére a közeli irodaépület
helyiségeiben van lehetőség. Elsősegélynyújtó hely szintén a pihenőhelyen van
kijelölve a légi járművek kötelező egészségügyi felszerelésén kívül 1 db. személygépkocsi mentődobozzal.
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A repülőtéren üzemanyag és kenőanyag tárolása nem történik. A repülések előkészítése, pilóták tartózkodására szolgáló helyiség a repülőtér területén kívül
került kialakításra.
A kezelőszemélyzet
A repülőtéren az üzemeltetőn kívül egyéb szolgáltatók és kapcsolódó objektumok nincsenek. A repülőtéren légiforgalmi szolgálatok nincsenek, légi, személy
és áruszállításhoz kapcsolódó szolgálatok, légi jármű karbantartó és javító szervezetek nem működnek.
A repülőteret használó mértékadó légijárművek
Géptípus
Szárny fesztávolság
Hossz
Magasság
Futómű
Nyomtáv
Tengelytáv
Férőhely
MTOW
Üzemanyag tartály térfogata
Beépített erőforrás

Sting TL 2000
8.44 m
5.93 m
2,3 m
Merev
1,95 m
1,65 m
2,0 fő
472,5 kg
2 x 34 l
Rotax 912 ULS

Max. zajszínt
73 dBA
Referencia pályahossz ISA
75 m
Felszállási úthossz 15,0 m akadály 220,0 m
átrepüléséhez
Leszállási úthossz
100,0 m
ICAO kategória
Ultralight

Cessna 172
10,92 m
8,72 m
2,72 m
Merev
2,55 m
2,0
4,0 fő
1406 kg
162,8 l
Avco Lycoming O320-H2AD
86 dBA
300 m
460,0 m
220,0 m
Prop 1 repülőgép

Területgondozás
A burkolattal ellátott futópálya karbantartást, tisztítást nem igényel (télen a repülőtér nem üzemel). A környező füves területek gondozását (fűnyírás, öntözés) az
üzemeltető végzi, vagy megbízás alapján végezteti.
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2.5. Kivitelezés során alkalmazott járművek és egyéb munkagépek becsült
teljesítménye, darabszáma
Kivitelezést a Beruházó az alábbi gépekkel, illetve járművek tervezi elvégezni/elvégeztetni.
Caterpillar 323F Láncoskotró (Hidraulikus Rakodó)
Caterpillar 326F Láncoskotró (Hidraulikus Rakodó)
HBM 160 GPS vezérlésű Gréder (Földgyalu)
Caterpillar D6N LGP Dózer (Földtoló)
VOLVO FMX 460-480, MAN TGA 4 db Négytengelyes teherautók
(Munkaterületen belüli szállítás)
- SCANIA, DAF XF 95.430 8 db Nyerges szerelvények (Közúti szállítás)
-
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A TÉRSÉG JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

Ahhoz, hogy a tervezett tevékenység létesítésének, üzemeltetésének és felhagyásának várható környezeti hatásait elemezhessük, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat rögzíthessük, meg kell vizsgálni beruházással érintett területek és azok
hatásterületének környezeti állapotát.
3.1. Levegő
Levegővédelmi szempontok
Ebben a fejezetben a jelentősebb levegőkörnyezeti hatásokat tekintjük át. Mivel
a jelenlegi fejlesztés a várható hatásokat is meghatározza, a tervezett és várható
hatásokat: levegő-terhelést/terheltséget egységesen jellemezzük.
A jelentősebb LA légszennyező anyagok:
LA
SO2
CO
NOx
NO2
PM
PM10
CH
B

megnevezése
kén-dioxid
szén-monoxid
nitrogén-oxidok
nitrogén-dioxid
szilárdanyag (totális)
szilárdanyag (szálló por)
szénhidrogének
benzol

(Nem légszennyező anyag a szén-dioxid). Számításbiztonsági okokból feltételezzük, hogy a kibocsátott NOx és PM anyag NO2 és PM10 levegőterheltséget
okoz. (Pl. más nemzeti előírás PM10 helyett „füst” terhelést szabályoz.)
A CH anyag források/járművek által kibocsátott alifás/aromás szénhidrogének.
Ide soroljuk az illékony szerves vegyületeket (VOC), a nem metán szénhidrogéneket (NMHC) is.
Hazánkban nem légszennyező anyag a CO2: ÜHG. (Néhány nemzeti előírás már
szabályozza a fajlagos terhelését.)
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A térség jelenlegi környezeti állapota
A vizsgált terület Biharkeresztes ÉNY-i peremén külterületen található. A levegőkörnyezet alapállapotát az éghajlati adottságok, az átszellőzési viszonyok és a
levegőminőségi adatok határozzák meg.
Éghajlat és meteorológia
A tervezési területen ill. közvetlen szomszédságában található területek jelenlegi
besorolását a 2.1. fejezetben mutattuk be.
Ezen területek levegőterhelése (megfelelő szélirány esetén) közvetlenül hat a
tervezési terület levegőkörnyezetére.
A repülőtér déli-nyugati övezetekben mezőgazdasági tevékenységet végeznek.
A keleti szomszédságában mezőgazdasági telephely található; itt szárítási, raktározási tevékenység történik.
A tervezési terület klimatikus adottságai
A tervezési terület a Bihari-sík kistáj K-i peremén található. A kistáj a SebesKörös hordalékkúpja. 87-103 m tszf-i magasságú, DNY irányba lejtő síkság.
Éghajlata a mérsékelten meleg-száraz, de a K-i részek inkább mérsékelten szárazak.
Az évi napsütéses órák száma kb. 2000 óra, a középhőmérséklet 10,2°C, a csapadékösszeg 560 mm. Az uralkodó szélirány az ÉK-É.
A sokévi átlagos meteorológiai jellemzők (Debrecen adatai alapján):
egysége
évi napsütéses órák száma:
óra
borultság:
ködös napok aránya:
légnyomás:
mbar
évi középhőmérséklet:
K
csapadék évi összege:
mm
párolgás:
mm
globálsugárzás:
kJ/cm2
relatív légnedvesség:
szélsebesség:
m/s

téli félév
561
65,5
15,6
998,7
275,8
252
255
107,9
81
2,85

nyári félév
1484
52,8
1,1
996,2
290,2
341
333
330,6
69,2
3
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Mindegyik jellemzőnek napi, évszakos ciklusa van. Fűtési hőfokhíd 293/285 Knál ~3000 h.
A fontosabb klímatényezők sokévi adatai:
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
átlag

1
-1,3
0,3
5,4
11,4
16,7
19,5
21,6
20,9
16,2
10,6
4,7
-0,1
11,6

2
3,6
4,5
9,0
14,7
19,9
22,1
23,8
25,3
19,7
13,4
8,6
3,2
14,0

3
4
5
-6,4 26
59
-7,9 30
91
0,3 30 154
7,5 52 198
13,1 64 251
16,4 66 263
18,8 66 286
17,9 49 277
13,1 48 194
7,9 37 152
-1,1 40
81
-5,6 40
48
6,2 548 2054

1: közép-; 2: maximum-; 3: minimum-hőmérséklet (oC); 4: csapadék (mm); 5:
napfénytartam (óra)

Az éghajlati jellemzők közül a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott légszennyező anyagok terjedését és felhígulását. Az ariditási
index 1,17.
Átlagos széljellemzők (szélcsend nélkül):
Θ G (%) u (m/s)
N
9,5
3,9
NNE
9,7
4,0
NE
10,7
2,8
ENE
5,8
2,6
E
8,7
2,3
ESE
3,8
2,2
SE
9,3
4,2
SSE
5,3
2,7
S
13,4
3,7
SSW
5,5
3,6

p
0,326
0,339
0,3523
0,354
0,366
0,370
0,371
0,376
0,364
0,340

p*
0,305
0,312
0,3196
0,321
0,328
0,330
0,331
0,334
0,327
0,312
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SW
WSW
W
WNW
NW
NNW

6,1
3,7
4,6
2,1
3,6
2,5

3,5
3,6
3,5
3,0
2,6
3,4

0,320
0,304
0,295
0,312
0,314
0,311

0,301
0,292
0,287
0,296
0,298
0,296

Θ: szélirány; G: gyakoriság (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitási paraméter;
p*: szél-exponens. Átlagos szélsebesség 3,47 m/s; stabilitási paraméter: 0,3339;
szélexponens: 0,3089.
Az átszellőzési viszonyok
A tervezési terület átszellőzési adottságait a repülőtér és környezete határozza
meg. A repülőtér területe alapjában „zöldmező”; és D-NY szomszédságában
mezőgazdasági területek találhatók.
A tervezési terület Biharkeresztes ÉNY peremén, jellegzetesen széljárta tájon,
síkságon található. É-i határvonalán halad a 42. sz. főút. A közelben nincs jelentős erdőterület, de fás ligetes védősávok találhatók a tervezési terület mentén. A
Gksz övezet beépítettsége nem/alig korlátozzák az átszellőzést.
A tervezett fejlesztés nem módosíthatja a jelenlegi átszellőzését. A terület levegőterhelése kedvező átszellőzés esetén nem okoz tartós levegőterheltséget. A
tervezési terület környezetében található 42. főút és zöld-területek elősegítik az
átszellőzést és csökkentik a (várható) levegőterheltséget.
A repülőtér fejlesztés és működése nem/alig módosítja a klimatikus és átszellőzési viszonyokat. Ebből a szempontból a beruházás környezeti hatása semleges.
A vizsgált terület levegőminőségi állapota
A vizsgálati terület levegőminőségét Biharkeresztes város ALT alaplevegőterheltségével jellemezhetjük. Ezek az (légszennyező anyagonkénti) értékek mérési adatok ill. (modell)számítások eredményei lehetnek. A levegőterheltség minősítése a határértékekkel való összehasonlítással történhet.
Területi besorolás, határértékek
A levegőminőséget a jellegzetes légszennyező anyagok koncentrációjával jellemezhetjük. A Bz: benzol; O3: talaj-közeli ózon; As: arzén; Cd: kadmium; Ni:
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nikkel; Pb: ólom; BaP: benz(a)-pirén; (utóbbi 5 anyag a PM10-ben) kisebb jelentőségű. További légszennyező anyag: szilárd anyag (PM2,5); NOx: nitrogénoxidok; szén-hidrogének (CH).
A CH szerves anyagok alatt összefoglalóan értendő az elégetlen és/vagy parciálisan oxidálódott szervesanyag-komponensek: alifás-, aromás gőzök, aldehidek,
ketonok, karbonsavak stb. Egyes komponensei karcinogének. Jelenleg nincs
összesített levegőminőségi határértéke.
A tárgyi tervezési terület a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet
értelmében a 10. levegőterheltségi zónába tartozik. A fontosabb levegőterhelő
anyagok zónacsoport típusjelei:
LA
SO2
NO2
CO
PM10
B

ZJ
F
F
F
E
F

HÉ (ug/m3)
250
100
10000
50
10

LA: légszennyező anyag; ZJ: zónacsoport jele; HÉ: levegőterheltségi határérték
(ug/m3)*.
*: a levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet
1.1. számú melléklete; az alsó és felső vizsgálati küszöbértékeket a 6/2011.
(I.14.) VM rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltség egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és
a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.
határ- és küszöbértékek (ug/m3):
LA HÉ (h) HÉ (d) HÉ (a) FVK AVK
SO2
250
125
50
75
50
NO2 100
85
40
32
26
CO 10000 5000 3000 3500 2500
PM10
50
40
14
10
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Csoport
LSZ
D
FVK - HÉ
E
FVK - AVK
F
< AVK
, ahol HÉ: egészségügyi levegőterheltségi határérték (h: órás, d: napi, a: éves);
TH: tűréshatár; FVK: felső vizsgálati küszöb; AVK: alsó vizsgálati küszöb;
LSZ: levegőterheltség (ug/m3).
Alap-levegőterheltség (ALT)
Az előzetes vizsgálattal érintett terület Biharkeresztes külterületén található. A
szélirányok gyakoriságának arányában érvényesül a települési/belterületi és a
regionális háttér levegőterheltség az érintett területen. Ezáltal számítható az érintett terület alap-levegőterheltsége (a repülőtér nélkül).
Biharkeresztes levegőminőségét nem méri a hatóság:
A települési/belterületi levegőminőségét városok automatikus OLM automatikus
mérőállomások 2018. év fajlagos levegőterheltségi adataival jellemezhetjük.
Forrás: http://levegominoseg.hu/automata-merohalozat
Ez a belterületi háttér-levegőterheltség bázisként a tárgyi/vizsgálati terület alaplevegő-terheltségét (ALT) is meghatározza a települések (Biharkeresztes, Mezőpeterd, Váncsod, Bojt) és a 42. főút felől fújó szelek esetén. (Ugyanakkor a repülőtér okozta magaslégköri levegőminőséget nem/alig veszi figyelembe.)
Ezen belterületi levegőterheltségi értékeket a közeli/átmenő 42. sz. főút forgalma és a közeli területek levegő-terheléseinek figyelembevételével pontosítottuk.
Elméleti úton számítottuk a (közlekedési eredetű) járulékos CH levegőterheltséget is.
Az alap-levegőterheltség (ug/m3):
LA
SO2
CO
NO2
NOx
PM10
PM2,5
CH

ALT (ug/m3)
2,3
316
14,9
22,6
16,7
12,2
18,8

HÉ1 (ug/m3)
250
10000
100
200
50
25
--

T (%)
99,1
96,8
85,1
88,7
66,6
51,1
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LA: légszennyező anyag; HÉ1: órás levegőterheltség egészségügyi határérték a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján; T: terhelhetőség (%) T=(HÉ-ALT)/HÉ.
Eredetére tekintettel ez az ALT háttér-levegőterheltségnek tekinthető a jelentős
nagyságú repülőtér teljes területére (talajszinten). Az előbbiek szerint az érintett
terület számottevő terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik.
A repülőtér fejlesztésének nincs levegőkörnyezeti akadálya. Az üzemeltetés előírt feltételeivel fenntartható a levegőminőség.
3.2. Az érintett terület földtani, talajtani és vízföldrajzi viszonyai
Domborzat és földtan:
A kistáj – melyen a vizsgálattal érintett terület található – 87 és 103 m közötti
tszf-i magasságú, a Sebes-Körös hordalékkúpja. Az enyhén Dny-i irányba lejtő
felszín relatív reliefe K-ről Ny felé csökkenő, átlagos értéke mindössze 2m/km2.
A kistáj Ny-i részén a vízszabályozások előtt sok volt a bizonytalan lefolyású
hely, a peremen ugyanis a nagy ős-szamosi folyóhát elgátolásával megakadályozta a Sebes-Körösből táplálkozó egykori fattyúágak vizének szabad lefutását.
Az országhatár felé eső része az alacsony, ármentes síkság, a Ny-i részek az ártéri szintű síkságok orográfiai domborzattípusába sorolhatók. A jellemző felszíni
formák a fattyúágak, morotvaroncsok és a hozzájuk kapcsolódó parti dűnesorok.
A felszín és a felszín közelében csak holocén és felsőpleisztocén üledékek fordulnak elő; együttes vastagságuk helyenként a 30-50 m-t is eléri. Az üledékanyag a felszínhez közeledve finomodik.
Vízrajz:
Felszíni vizek
A Közép-Tisza K-i vízgyűjtőjén a kistáj É-ról a Berettyóra (264 km, 6095 km2,
hazai rész 78 km, 2649 km2) támaszkodik, amely 65 km hosszan határolja. D
felől a Sebes-Körössel fut párhuzamosan a tájhatár, attól 5-10 km távolságra. A
mellékvizek, csatornák a lejtésnek megfelelően a Berettyóhoz folynak. Ezek közül a Kis-Körös (37 km, 116 km2) és a Kutas-csatorna (65 km, 782 km2) a legjelentősebbek. Utóbbinak mellékcsatornája az Ölyvös-csatorna (49 km, 258 km2)
és a Szöcsköd-Komádi-csatorna (25 km, 78 km2). K-ről Ny felé szárazodó, gyér
lefolyású, vízhiányos terület. Vízjárási adatokat főleg a Berettyóról ismerünk. A
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Berettyón a kora nyári árvizek a jelentősebbek, míg a helyi csatornahálózat medrei leggyakrabban hóolvadáskor duzzadnak meg. Az év második fele kisvizű. A
Berettyó vízminősége a II. és III. osztály között váltakozik, ugyanúgy a csatornáké is. A belvízi csatornahálózat kb. 800 km hosszú. Érdekes, hogy a kistájnak
ma csak egyetlen mesterséges tava van: a Kutas-csatornán a Körmösd-pusztai
tározó (197 ha). A sűrű csatornahálózat még az időszakos vízállásokat is levezeti.
Felszín alatti vizek
A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között mozog, de Magyarhomorog környékén 2 m fölé emelkedik. Kémiai jellege többnyire kalciummagnéziumhidrogénkarbonátos, de a Berettyót és Mezősas-Biharkeresztes környékét a nátriumos típus kíséri. Keménysége É-on 15-25 nk°, D-en 25-35 nk°. A szulfáttartalom É-on 60 mg/1 alatt van, de a Berettyó mellékén 60-300 mg/1 felett, sőt Den a 300 mg/l-t is meghaladja. A rétegvíz mennyisége csekély. A nagyszámú
artézi kút átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, de a vízhozamok mérsékeltek, 1001/p alatt maradnak. Körösszegapátinak 60 °C-os vizű fúrása van.
Talajok:
A talajtakaró a Sebes-Körös hordalékkúpjának homokos-iszapos üledékein képződött. A talajok fele az öntés réti talajok típusába sorolható, míg a másik fele a
szolonyeces szikes talajokéba. A szikes talajok közül a réti szolonyecek 18%-ot,
a kevésbé szikes agyagos vályog vagy vályog mechanikai összetételű, sztyepesedő réti szolonyec talajok 19%-ot tesznek ki. Földminőségük kis (int. 15-25)
pontértéket mutat, ami kémiai talajjavítással növelhető. Hasznosításuk főként
(85 és 70%) legelő és szántó, esetleg erdő.
A legkevésbé szikes szolonyeces réti talajok 6% területen találhatók. Mechanikai összetételük agyagos vályog vagy vályog. Termékenységi besorolásuk a 3045 (int.) földminőségi kategória. Szántóként akár 70%-ban hasznosíthatók.
Az agyagos vályog vagy agyag mechanikai összetételű, gyengén vagy erősen
savanyú réti talajok 13% területen fordulnak elő. Földminőségi besorolásuk
kedvezőtlenebb esetben (erősen savanyú kémhatás, nehéz mechanikai összetétel,
2-3% szervesanyag-tartalom) a 35-50 (int.) pont, kedvezőbb esetben (gyengén
savanyú kémhatás, könnyebb mechanikai összetétel, 4% szervesanyag-tartalom)
pedig 55-65 (int.) pont. Szántóként 80%-uk, rét-legelőként 15%-uk, erdőként
5%-uk hasznosulhat.
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Az öntés réti talajok kiterjedése a legjelentősebb (42%). Vályog, kisebb részben
agyagos vályog mechanikai összetételű, gyengén vagy erősen savanyú, 1-2%
humusztartalmú, a 35-50 (int.) földminőségi kategóriájú talajok. Hasznosításuk
a réti talajokéhoz hasonló lehet. A szintén öntésanyagokon képződött réti csernozjom és mélyben sós réti csernozjom talajok kiterjedése az összterület 1-1%ára terjed ki. Termékenységük azonban elmarad (int. 55-65 és 25-35) a löszön
képződött változatokétól.1
A területek érzékenysége
A vizsgálattal érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján 2/c. „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület” kategóriába tartozik, mivel a porózus fő
vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.

Vizsgált terület

3. sz. kép: Közeli vízbázis védőterületek (http://webgis.okir.hu/base/)

Dövényi Zoltán: Magyarország Kistájainak Katasztere 2. átdolgozott és bővített kiadás – MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 2010.
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A térség vízgyűjtő gazdálkodása
A vizsgálattal érintett terület Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve alapján a 2-15 Berettyó vízgyűjtő alegységhez tartozik. A legközelebb található állandó vízfolyás a vizsgált területektől mintegy 1800 m-re, délre található Kutasfőcsatorna.

Vizsgált terület

4. sz. kép: Felszín alatti víztest (http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)
25

BIHAR AIRPORT KFT.
REPÜLŐTÉR

BIHARKERESZTES

A felszíni víztest fontosabb jellemzői:
Víztest
kód

Víztest
neve

Típus
kód

Típus leírás

Alegység
kód

Vízfolyás
hossza (km)

Vízgyűjtő
terület (km2)

29,9

349

Víztest átlagvastagság (m)

Víztest terület (km2)

420

4161,76

27

4161,76

síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom meder2-15
anyagú – közepes vízgyűjtőjű
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
AOC811

Kutasfőcsatorna

6M

A felszín alatti víztest fontosabb jellemzői:
Víztest
kód

Víztest neve

Földtani
típus

Vízadó típusa

Alegység

Körös-vidék,
2-15
törmelékes
porózus
Sárrét
Berettyó
Körös-vidék,
2-15
sp.2.12.2.
törmelékes
porózus
Sárrét
Berettyó
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
p.2.12.2.

A felszíni víztest állapotának értékelése:
Víztest
neve

A víztest
kategóriája

Hidromorfológiai
elemek
szerinti
állapot

Biológiai
elemek
szerinti
állapot

Ökológiai
minősítés

Specifikus
szennyezők
szerinti állapot

Kutaserősen mómérsékelt
gyenge
gyenge
főcsatorna
dosított
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)

jó

Fizikaikémiai
elemek
szerinti
állapot

Kémiai
állapot

mérsékelt

jó

A felszínin alatti víztest állapotának értékelése:
Víztest kód
Mennyiségi állapot
Kémiai állapot
sp.2.12.2.
gyenge
jó
p.2.12.2.
gyenge
jó
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)

Célkitűzések, intézkedések felszíni víz:
Víztest
neve

Ökológiai
célkitűzés

Teljesítésének
éve

Ökológiai
mentesség
indoka

Kémiai célkitűzés

Vízfolyások fizikaiMegvaló-sítás
kémiai állapotát
végső dátuma
javító intézkedések
A jó poten2.1;2.3;2.4;
KutasA jó állapot
ciál eléren2027+
G2
17.1;17.5;17.6;
2027
főcsatorna
fenntartandó
dő
17.8;29.2;30.1;
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) G2: Az intézkedések 2015-ig történő
megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, vagy a nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek VKI 4.4 időbeni mentesség

Intézkedések listája:
2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken
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17.1
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17.6
17.8

17.9

29.2
30.1

BIHARKERESZTES

Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók
esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében
Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió)
Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi
növénytermesztés izolálásával
Szennyezőanyag lemosódás csökkentése síkvidéki területen agrárkörnyezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. táblamenti szegélyek, mélyszántás….)
A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata legelőkre.
Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy
agrár-erdészeti módszerrel (összehangolás a parti növényzónák rehabilitációjával, árvízvédelmi és fenntartási szempontok figyelembevételével
Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási
gyakorlat alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése)
Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján
Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő
bevezetés előtt (szűrőmező)

Célkitűzések, intézkedések felszín alatti víz:
Víztest
kód

sp.2.12.2.

Víztestekre vonatkozó
környezeti célkitűzés
Mennyiségi
állapota

Kémiai
állapota

a jó állapot
elérhető

a jó állapot
fenntartandó

Mennyiségi
állapotát javító
intézkedések

7a.2;7.1;8.1;
8.2;8.4;23.2;
31.1;33.2

Célkitűzés
elérése,
mentesség

2021
T1*, T2**

Vízbázis
védelmi
intézkedések
2021-ig
13.1;13.2;
13.3;13.4

Kémiai állapotot
javító intézkedések
2021-ig, illetve
folyamatosan
2;3;21.7;21.8;
21.10;21.9;4.1;
21.1;21.5;36

a jó állapot
a jó állapot
2027
7a.2;8.1;8.2;8.4
36
elérhető
fenntartandó
T2**
*T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe. **T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb (http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
p.2.12.2.

Intézkedések listája:
2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken
2.2 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása az alapot meghaladó mértékben önkéntes agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében
2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók
esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében
2.4 Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió)
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A szennyvíziszap mezőgazdasági területen való hasznosításának szabályozásának felülvizsgálata (követelmények és tilalmak).
2.6 A környezeti szempontoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodás érdekében
a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának elősegítése
3.1 Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelv
alapján (szántó, ültetvények és legelő esetén)
3.2 Növényvédőszerek
alkalmazásának
korlátozása
agrárkörnyezetgazdálkodási program (AKG) keretében
4.1 Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás)
7a.2 Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése
7.1 A belvízelvezető rendszer módosítása
8.1 Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság)
8.2 Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése
8.4 Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban
13.1 Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelően (Az Ivóvízminőség Javító program befejezése, + monitoring)
13.2 Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása,
módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása)
13.3 A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások,
vízbázis-védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés)
13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása
21.1 Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése
21.5 Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása
21.7 A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés)
21.8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szerepl
ő agglomerációkra.
21.9 További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása
21.10 Csatornahálózatok rekonstrukciója
23.2 Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében
36.1 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása
2.5
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Értékelés
A repülőtér fejlesztése és működtetése a térség vízgyűjtő gazdálkodási tervében
előírt feltételekkel összeegyeztethető, vízgyűjtőgazdálkodási érdekeket nem sért.
3.3. Élővilág, ökoszisztéma
A tervezett beruházás területének és környezetének általános bemutatása
A Bihari-sík a Nagyalföld nagytáj legnagyobb kistája a térségben, alacsony ármentes síkságok, egykori árterek, folyó menti hátak, medrek jellemzik, amiktől
a tájnak kissé hullámos a felszíne. Régi folyómedrekkel tarkított síkság. Északon
a Berettyó, délen a Sebes-Körös gyűjti össze a felszíni vizeket. A két folyó közt,
azokkal párhuzamos lefutású, mesterséges kialakítású, bár természetvédelmi
szempontból még mindig értékes erek találhatók: a Kis-Körös, az Ölyvös–Barátér, a Kutas-ér, a Csente stb. Közülük az Ölyvös felső, hazai szakasza víztisztasági tekintetben és élőhelyeinek sértetlensége miatt a Kárpát-medencében egyedülálló.
A vízfolyások mentén puha- és keményfás ligeterdők húzódtak, ezek maradványai ma keskeny folyóparti fűz-nyár sávok, illetve jellegtelen kocsányos tölgyesek (jellemző fajok: keleti kontyvirág – Arum orientale, kardos madársisak –
Cephalanthera longifolia, ligeti szőlő – Vitis sylvestris). Az erdők természetessége és az erdei fajok aránya a (határon túli) hegyekhez közeledve nő. A szolonyec szikes növényzet jellegzetes (karcsú kerep – Lotus angustissimus, erdélyi
útifű – Plantago schwarzenbergiana, sziki nefelejcs – Myosotis sicula, mocsári
csillaghúr – Stellaria palustris, henye vasfű – Verbena supina, henye kunkor –
Heliotropium supinum), feltűnőek a sziki erdősztyepp-maradványok (fátyolos
nőszirom – Iris spuria, buglyos kocsord – Peucedanum alsaticum, sziki kocsord
– Peucedanum officinale). A szikesek egy része másodlagos, csekély vagy hiányzó padkásodással, halofitonok nélkül. Nagyobb szikes mocsár kevés van,
Furta – Vekerd térségében több, sós vízű vízállás található. A kistáj keleti peremén nem szikesedő mocsárrétek jelennek meg (őszi kikerics – Colchicum
autumnale, kornistárnics – Gentiana pneumonanthe, pompás kosbor – Orchis
elegans), sőt zsombéksásosok is. A keleti perem édesvízű mocsarainak, ereinek
vízi növényvilága nem szikes (békaliliom – Hottonia palustris, kolokán – Stratiotes aloides). Érdekes, keleties elemek a szümcső (Bunias orientalis), öldöklő
aszat (Cirsium furiens), dunai szegfű (Dianthus collinus).
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A vizsgált terület a faunáját tekintve a palearktisz közép-dunai faunakerületének
Alföld (Eupannonicum) faunakörzetének Nagyalföld (Eupannonicum) faunajárásába tartozik.
Az Alföld állatvilága számára a szikes puszták, vizes rétek, szikes tavak, ártéri
vizek és erdők, löszpuszta-gyepek, homokpuszták és turjánosok igazán változatos élőhelyeket biztosítanak. Itt számos, a természetvédelem számára is fontos
faj talál magának megfelelő habitatot.
A hazai természetvédelem 1998 februárjában létrehozta a Bihari-sík Tájvédelmi
Körzetet. A Berettyó–Körös vidéken található természetvédelmi oltalom alá került terület 17095 hektár kiterjedésű, s 33 Hajdú-Bihar megyei település közigazgatási területén fekszik. A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet az itt lévő kistájak
természeti értékeiből szed össze egy csokorra valót, igyekezve megóvni azokat.
A sztyepp jellegű szikes puszták gazdag gerinctelen faunájára az olyan fajok
jellemzőek, mint a pusztai farkaspók (Pardosa agrestis), a szongáriai cselőpók
(Lycosa singoriensis), a gamma zömökbogár (Cryptocephalus gamma) vagy a
pusztai gyalogcincér (Dorcadion cervae).
A nagy kiterjedésű szikesek legfontosabb madara a túzok (Otis tarda), melynek
közép-európai állományának legnagyobb populációja található meg hazánkban.
A faj védelmében kulcsfontosságú a helyi gazdálkodók és az állami természetvédelem együttműködése. Általánosan elterjedt és gyakoribb faunaelemek a fürj
(Coturnix coturnix), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), búbospacsirta (Galerida
cristata). Gyakori ragadozómadár a barna rétihéja (Circus aeruginosus), mely
gyakran kijár táplálkozni a művelés alatt álló földekre is. A főként apró emlősökkel táplálkozó vörös vércse (Falco tinnunculus) akár az ember közvetlen
környezetében is megtelepszik, míg a fokozottan védett kék vércse (Falco vespertinus) telepesen fészkel.
Az emlősök tekintetében a mezőgazdasági területekhez köthető gyakori rágcsálók (mezei nyúl, hörcsög, ürge) mellett a pirókegér (Apodemus agrarius) is említést érdemel.
A vizsgált telephelyhez legközelebb található jelentősebb felszíni vizek az alábbiak:
- a Fekete-ér, mint belvíz-elvezető mesterséges csatorna ágai körbeölelik a
repülőtérnek helyet adó telephelyet, a déli oldalon a kifutópálya túlfutója
keresztezi,
- a Kutas-ér kb. 1,3 km-re délre folyik.
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Konkrét helyszín:
A vizsgált telephely a 42-es közút mellett található, erről közelíthető meg szilárd
burkolatú utakon, a Kutas 95 Zrt. telephelyén keresztül. A 42. sz. főút (ez határolja északról) déli oldalán levő telephely szántók és telephely által övezett. A
vizsgált hrsz. kivett repülőtér művelési ágba tartozik. A felmérés idején (2020.
április) a kifutópálya területe és a kiszolgáló utak területe már építési területként
funkcionált, míg a hrsz. többi része (ami a repülőtér biztonsági zónájának tekinthető keletről, illetve nyugatról) talajegyengetésen esett át, frissen volt füvesítve. Ez azt eredményezte, hogy a vizsgált terület egy kopár földfelület volt, a
hatásterület pedig jellemzően egyéves szántóföldi kultúrákkal fedett vagy a Kutas 95 Zrt. telephelye foglalja el.
A vizsgált telephelyhez képest 1.000 m-en belül nem található sem Natura 2000
terület, sem a Bihari-sík TK országos védettséget élvező részterületei, sem
MTÉT élőhely, sem a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó elemek.
Tájértékek, tájképvédelem:
A beruházás a tájkép megváltozását alapvetően nem fogja eredményezni, nem
fog magas építmény létesülni, a kivitelezést követően a terület szervesen illeszkedni fog a környezetébe. A kifutón kívül füvesített területek létesülnek. A tervezett beruházás műemléket, egyedi tájértéknek tekinthető objektumot hátrányosan nem érint. A tervezett beruházás közvetlen közelében nincsenek egyedi tájértékként definiálható objektumok.
Biharkeresztes település közigazgatási határának nagy része nem tartozik a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe, a vizsgált
telephely 1.000 m-es körzetében nincs ilyen besorolású terület.
Biharkeresztes településen nincsenek helyileg védett természeti területek. A helyi védett értékek (épületek) mind belterületen találhatóak.
Botanika:
Növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), Alföld
flóravidék (Eupannonicum), Tiszántúli (Crisicum) flórajárásának része a tervezett beruházás és környezete.
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A helyszínen végzett 2020 áprilisi felmérés alapján megállapítható, hogy az
érintett területek (a telephely és 200 m-es körzete) Á-NÉR 2011 besorolás alapján az alábbi jelentősebb élőhelytípusokba tartoznak:
RA: őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; T1: egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T5: vetett gyep; U4: telephelyek; U11: út és vasúthálózat.
Mivel a vizsgált hrsz. gyakorlatilag növényzetmentes, a hatásterületen pedig intenzív mezőgazdasági kultúrák, illetve a Kutas 95 Zrt. telephelye található, így
botanikai felvételezésre nem volt lehetőség. Érdemi hatást a fejlesztés nem fog
gyakorolni a környező területek növényállományaira.
Zoológia:
A 2020 áprilisi bejárás alkalmával alapvetően a gerinces faunát vizsgáltuk. A
helyszíni bejárás alapján az alábbiakban foglaljuk össze a vizsgálati területen és
közvetlen környezetében található, jellemző gerinces állatok jegyzékét:
Emlősök (védett fajok):
Magyar név
keleti sün
közönséges vakond

Latin név
Erinaceus roumanicus
Talpa europaea

Természetvédelmi érték
25.000
25.000

Madarak (védett fajok):
Kiemelten jelöltük a vizsgált területen és közvetlenül szomszédos hatásterületen
fészkelő fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkelőjeként csak táplálkozik a területen (T), vagy csak vonuláskor, teleléskor bukkan fel (V).
Magyar név
barázdabillegető
barna rétihéja
búbos pacsirta
cigánycsuk
citromsármány
egerészölyv
erdei fülesbagoly
fekete rigó
füsti fecske

Latin név
Motacilla alba
Circus aeruginosus
Galerida cristata
Saxicola torquatus
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Asio otus
Turdus merula
Hirundo rustica

Státusz
F
T
F
F
V
T, V
T
F
F

Természetvédelmi érték
25.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
50.000
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házi rozsdafarkú

Phoenicurus
ochruros
mezei pacsirta
Alauda arvensis
mezei veréb
Passer montanus
széncinege
Parus major
tengelic
Carduelis carduelis
tövisszúró gébics Lanius collurio
vetési varjú
Corvus frugilegus
vörös vércse
Falco tinnunculus

F

25.000

F
F
F
F
F
V
T

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000

Kétéltűek (védett fajok):
Magyar név
kecskebéka
komplex

Latin név
faj- Rana esculenta klepton

Természetvédelmi érték
10.000

A hatásterületen található csatornában szaporodnak a fent nevezett kétéltűek.
Hüllők (védett fajok):
Magyar név
fürge gyík

Latin név
Lacerta agilis

Természetvédelmi érték
25.000

Összefoglalás:
A tervezett beruházás tájképi érdekeket nem sért, egyedi tájképi értékeket hátrányosan nem befolyásol, tájvédelmi szempontból nem releváns.
A vizsgált hatásterületen számos védett, vagy védelemre érdemes olyan állatfaj
található, mely rendszeres élőhelyeként, táplálkozóterületként használja a területet. A bejárás során nem találtunk olyan indikátorszervezetet, mely a beruházás
megvalósulása alatt és a kivitelezést követően károsodást szenvedne. A vizes
élőhelyek nem szűnnek meg a vizsgált területen történő beruházás során, az
érintett belvíz elvezető csatorna átfolyása 800-as áteresz segítségével biztosítva
lesz. A munkavégzés során előreláthatólag semmilyen védett élőlény nem fog
károsodni.
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A tervezett beruházás élővilágra gyakorolt hatása megvalósulás esetén:
Mivel a tervezett burkolt kifutó már eddig is használt és bolygatott élőhelyen
készül el, a beruházás megvalósulását és területrendezést követően nem fejt ki
az élővilágra semmilyen hatást, azaz az élővilágra kifejtett hatás semleges.
3.4. Hulladék
A beruházási területen jelenleg hulladékkeletkezéssel, kezeléssel járó tevékenység nem folyik, a területen hulladék nem található.
3.5. Zaj
A tervezett tevékenység zajkörnyezeti hatását:
- a tevékenység technológiai paraméterei,
- a zajkörnyezeti alapállapot,
- a zajkibocsátás adottságai,
- az érintett környezet jellemzői
határozzák meg.
A térség jelenlegi környezeti állapota
A vizsgált terület Biharkeresztes ÉNY-i peremén külterületen található.
Biharkeresztes város általános jellemzőit a vonatkozó levegővédelmi fejezetben
közöltük. Az itt ismertetett meteorológiai és stabilitási jellemzők befolyásolják a
repülőgépek által kibocsátott zaj terjedését is.
Zajkörnyezeti alapállapot
A zajkörnyezet alapállapotát az éghajlati adottságok, az átszellőzési viszonyok
és a zajkibocsátási adatok határozzák meg.
A tervezési terület éghajlati, szellőzési jellemzőit a 3.1. fejezetei részletezik. Kiemeljük a tervezési terület adottságait.
A tervezési területen ill. közvetlen szomszédságában található területek jelenlegi
besorolását a 2.1. fejezetben szemléltettük.
Ezen területek zajkibocsátása közvetlenül hat a tervezési terület zajkörnyezetére.
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A vizsgált terület zajminőségi állapota
A vizsgálati terület zajminőségét a repülőtér környezet alap-és háttér-zajával
jellemezhetjük. Ezek az értékek mérési adatok ill. (modell)számítások eredményei lehetnek. A zajterhelés minősítése a határértékekkel való összehasonlítással
történhet.
Területi besorolás, határértékek
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet szabályozza.
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1.
számú melléklete szerint:
Zajtól védendő terület
1.
2.
3.
4.

Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre (dB)
N
É
45
35
50
40
55
45
60
50

1. Üdülőterület, egészségügyi területek
2. Lakóterület (falusias), oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
4. Gazdasági terület
N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra.
Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól
védendő területeken (a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. számú
melléklete szerint):
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
építés időtartama
≤1 hónap
>1 hó
>1 év
Zajtól védendő terület
N
É
N
É
N
É
1
60
45
55
40
50
35
2
65
50
60
45
55
40
3
70
55
65
50
60
45
4
70
55
70
55
65
50
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A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés
vizsgálati küszöbértékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.
A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
(3. melléklet):
határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
zajtól védendő terület
A
B**
C***
N
É
N
É
N
É
1.
50
40
55
45
60
50
2.
55
45
60
50
65
55
3.
60
50
65
55
65
55
4.
65
55
65
55
65
55
A: kiszolgáló út, lakóút
B: mellékutak, gyűjtőutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, főutak stb.
Olyan repülőterekre vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyekre is, ahol a maximális felszálló tömeg:
jel légcsavaros repülőgép
**
<5,7 t
***
≥ 5,7 t
*: valamint sugárhajtású légi-járművekre.

helikopter
<2,73 t
≥ 2,73 t*

A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés
vizsgálati küszöb-értékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.
Az objektumok helye és helyzete
A repülőtér környezetében van védendő objektum. Ezek megválasztásakor figyelembe vettük a repülési pálya geometriai adatait.
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A tárgyi repülőtérhez legközelebbi objektumok:
objektum (égtáj)
Biharkeresztes CP (DK)
Told CP (DNY)
42. főút (ÉÉK)
Th (ÉK)
T (ÉK)
Lt (DK)
Lt (DNY)
BRT CP

EOVY
852896
846883
849532
849698
849920
851712
847400
849323

EOVX
201825
200418
203200
202706
202801
201936
200698
202624

X (m)
3661
3289
613
384
623
2486
2722
0

MP

MP1
MP2
MP3/1
MP3/2

BRT: Biharkeresztes repülőtér; CP: centrumpont; Lt: lakóterület; Th: telephely;
T: tanya/farm; X: távolság a BRT AK akusztikai középpontjától (m); MP3/1:
Biharkeresztes, Bessenyei u. 2. kritikus megítélési pont.
Megítélésünk szerint a repülőtér közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más
üzemi zajforrás közvetlen hatásterületével. Ezért a zajkibocsátási határérték
LKH=LTH (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete értelmében). A repülőtér éjszaka nem üzemel.
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MP1

MP2

BRT
MP3/1

MP3/2

5. sz. kép: Megítélési pontok (https://www.google.hu/maps)
Alap-zajterheltség (AZT)
Az érintett/fejlesztési terület Biharkeresztes külterületén található. A szélirányok
gyakoriságának arányában érvényesül a települési/belterületi és a regionális háttér zajterheltség az érintett területen. Ezáltal számítható az érintett terület alapzajterheltsége.
Biharkeresztes zajminőségét nem méri a hatóság:
A zajterheltségi értékeket a közeli/átmenő 42. sz. főút forgalma és a közeli Gksz
terület zaj-kibocsátásának figyelembevételével becsültük.
A közúti közlekedés zajkibocsátását az ÚT 2-1.302: 2003 útügyi előírás: közúti
közlekedési zaj számítása szabvány alapján számítottuk a közeli 42. főút ÁNF:
átlagos napi forgalmának figyelembevételével.
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út\ANF
42. főút

KI
5839

KII KIII MÓF
665 2386 890

K: jármű-kategóriák; KI: személygépkocsi; KII: tehergépkocsi; KIII: autóbusz/egyéb (jm/d).
MÓF: mértékadó órai forgalom.
A közlekedési eredetű zajterhelés (dB):
helye (X)
42. főút. (7,5)
BRT CP (613)

N
74,7
50,8

É
67,0
43,1

N: nappal; É: éjjel. X: távolság a 42. főút középvonalától (m).
Ezek az értékek tekinthetők a tervezési terület közúti eredetű alapterhelésének.
Ehhez hozzájárul a közeli telephely (MP1) okozta zajterhelés. Utóbbi (mérési
adatok hiányában) becsülhető. Fajlagos területi zajkibocsátás alapján a telephely
becsült zajkibocsátása: 98,6 dB. A repülőtér CP-ban a zajterhelése: 33,5 dB
(nappal). Az alapzajt döntő módon a közúti közlekedés határozza meg. Mivel a
repülőtér zajkibocsátása is közlekedési eredetű, ez az AZT zajterhelés háttérterhelésnek tekinthető. A (kisvárosias) lakóterületre vonatkozó zajterhelési határérték (nappal): LTH=60 dB.
A repülőtér fejlesztésének nincs zajkörnyezeti akadálya. Az üzemeltetés előírt
feltételeivel fenntartható a zajminőség.
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4. AZ ÉPÍTÉS HATÁSA A KÖRNYEZETI ELEMEKRE
A tervezett repülőtér környezeti hatásvizsgálata négy fázisra osztható: telepítés
(fejlesztés), üzemeltetés, felhagyás, környezetbiztonság. Jelen dokumentumban
a létesítés és üzemelés környezeti hatását vizsgáljuk.
A repülőtér felhagyásának munkái gyakorlatilag megegyeznek a létesítéssel/fejlesztéssel: a futópályát és kapcsolódó utakat, parkolót elbontják. A felhagyási műveletek főként gépi eszközöket használnak. A Beruházó a repülőtér fejlesztését az engedélyek beszerzését követően tervezi megvalósítani. A kivitelezés várhatóan 2-3 hónapot vesz igénybe.
A fejlesztés során az alábbi műveletek kerülnek elvégzésre: tereprendezés, futópálya és kiszolgálóutak, nyűgözőhely kialakítása.
4.1. Levegőkörnyezeti hatások
Az elsődleges levegőkörnyezeti hatásokat a műveletek, mint hatótényezők, a
másodlagos hatásokat a meteorológiai jellemzők okozzák. Közvetlen levegőkörnyezeti hatás a terhelés: légszennyező anyagok kibocsátása.
Minden műveletre/fázisra alkalmazni kell az országos/helyi előírásokat és feltételeket.
A repülőtér (OTÉK: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet értelmében) gazdasági
használatú terület. Megengedhető (egyes) különleges létesítmény elhelyezése is.
Az OTÉK normatíváit a repülőtér teljes területére kell alkalmazni. A tervezett
fejlesztés lényege: betonozott futópálya. Nem csak ennek, hanem a repülési útpályának is van biztonsági/védő-területe.
Funkcionálisan alapvető a repülőgépek futó/gördülő-pályája. Vontatójárműveket
nem alkalmaznak. A fejlesztés keretében egyéb közlekedési vonzatú beruházás
(pl. gurulóút, szerviz-út, karbantartó műhely, üzemanyag-töltő) nem történik.
Levegővédelmi védőterület nincs, illetve szükségtelen. A hatásterületen belül
indokolt kijelölni olyan zónát, ahol a (diffúz) levegőterheltség nagyobb lehet a
vonatkozó határértéknél. Egyes védőtávolságokat az OTÉK Függeléke tartalmazza.
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A beruházás levegőkörnyezeti hatása
A tervezett fejlesztés célja a Repülőtér futópályájának burkolattal történő ellátása. A repülőtér gyakorlatilag egy futópályából áll. A tervezett fejlesztésnek nincsenek alternatívái.
A tervezési dokumentum még nem tartalmazza a speciális megoldásokat pl.
föld/anyag/energia mérlegek, pályaszerkezetek, építőipar gépek stb. Külön
anyagnyerő- beton/aszfalt-keverő telep vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése nem szükséges.
A futópálya burkoláshoz szükséges az építési anyagok helyszínre szállítása, a
keletkező hulladékoknak a területről való elszállítása ill. ezeknek a beépítésig
illetve elszállításáig történő deponálása. Helyszíni hulladékőrlés ill. növényi hulladék aprítása, komposztálása és égetése sem történik.
A beruházás építési levegőszennyezése a burkolatépítésekhez szükséges földmunkák, és burkolat építési és szállítási tevékenységből származik. A fejlesztések megvalósításához szükségesek építőipari munkagépek és tehergép-járművek
(feltehetően) dízel üzeműek. A jellegzetes légszennyező anyagok: SO2, CO,
NOx, PM10, CH.
A kivitelezést végző gépek, járművek:
- Caterpillar 323F láncos-kotró (hidraulikus rakodó)
- Caterpillar 326F láncos kotró (földgyalu)
- Caterpillar D6N LGP dózer (földtoló)
- teherautók:
- 4 db négytengelyes teherautó; munkaterületen belüli szállítás
o VOLVO FMX 460-480
o MAN TGA
- 8 db nyerges szerelvény; közúti szállítás
o SCANIA, DAF XF 95.430
Várhatóan nem lesz jelentős mennyiségű a földmunkálatok és hulladékszállítások por-terhelése. A csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell
fedni ill. a kiporzás ellen locsolni kell a helyszínen.
Az építésből származó levegőterhelés felületi, diffúz hatásokból adódik, melyek
nagy része időjárás függő, mivel zömében "nyitott'' felületről származik.
A tevékenység első lépcsőjének várható kezdési időpontja 2020. év második fele, várható időtartama 2-3 hónap.
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A várható építési ütem, energiaigény és fajlagos levegőterhelések alapján a létesítés légszennyező hatása becsülhető.
A földmunka kiporzással jár: a fajlagos emisszió ~20 g/t megmozgatott föld. A
várható építési időtartam föld- és alapozási munkálatai kb. 60 napon tartanak
napi 8 óra munkaidőben, a PM szilárdanyag emisszió 0,33 kg/h, ennek kb. fele
PM10 szálló por.
A földmunkálatok alatt a PM10 kiporzás okozta levegőterheltség-növekedés
(ug/m3):
LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 384 57 18
PM10 90,9 46,2 23,5 11,9 6,1 3,1 1,6 0,8 0,4 0,2 5,0 34,1
X: távolság a földmunkák (változó, órás) centrumától (m).
Fejlesztési területenként a hatássáv szélessége 57 m; a földmunkálati területek
centrumától 18 m távolságban határértéket meghaladó szállópor (PM10) koncentráció várható. Ez a terület (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 20. pontja
értelmében) munkaterületként kezelendő.
A fölmunkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak.
A munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai légszennyező anyagokat tartalmaznak. A felhasznált üzemanyag többnyire dieselolaj. A felhasználás ütemétől függ a munkagépek és járművek okozta levegőterhelés.
Egy átlagos jármű és erőgép fajlagos levegőterhelése:
LA
SO2
CO
NOx
PM
CH

jármű (g/km)
0,08
12,7
6,1
1,5
0,47

erőgép (g/kWh)
0,05
2,1
5,0
0,1
0,6

A járművek/erőgépek fajlagos terhelése sok paramétertől függ (pl. jármű/erőgép
kategória, sebesség/kapacitás, műszaki állapot, üzemanyag, úthálózat, időjárás,
sofőr/irányító). Az előbbi adatok átlagos jellemzők. Intenzív kivitelezéskor (fejlesztési területenként) a munkagépek teljesítménye 100 kW.
42

BIHAR AIRPORT KFT.
REPÜLŐTÉR

BIHARKERESZTES

A munkagépek működésekor várható levegőterhelés a tervezési területen (g/h):
LA E (g/h)
SO2
5
CO
210
NOX
500
PM
10
CH
60
A levegőterheltség-növekedés felületi forrásként számítható (ug/m3):
LA\X 76 114 171 256 384 577 865 270
SO2
0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
CO 35,0 17,8 9,1 4,6 2,3 1,2 0,6
NO2 83,4 42,4 21,6 11,0 5,6 2,8 1,4 10,0
PM10 1,7 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
CH 10,0 5,1 2,6 1,3 0,7 0,3 0,2
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4,9

X: távolság a munkagépek mozgásterületének (változó, órás) centrumától (m).
A munkagépek hatás sávszélessége: 270 m.
A hatástávolságok az alábbi távolságokban csökkennek a terhelhetőség alá (m):
LA
SO2
CO
NO2
PM10
CH

HT (m)
<10
<10
79
13
20

A munkagépek és járművek műszaki állapotát folyamatos figyelemmel kísérik
és, ha szükséges, a rossz állapotú gépeket a forgalomból kivonják.
A burkolandó felület (futófelület) nagysága kb. 12000 m2. A burkolatok szerkezete (alap/beton/aszfalt-réteg) jelenleg még nem ismert. Az aszfalt és a beton
előállítása közeli keverőtelep(ek)en történik. Az aszfalt/beton-keverés, szállítás
és terítés pótlólagos levegőterhelést okoz.
Jelenleg nem terveznek a repülőtér területén járulékos: ideiglenes létesítményeket (pl. beton-keverő, aprító/osztályozó berendezés, raktár/lerakat).
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Az építőanyagok és szerkezetek ütemezett beszállításával ideiglenes depók kialakítása sem szükséges.
A létesítés során felszabaduló légszennyező anyagok diffúz módon terhelik közvetlen környezetüket: a tervezési telephelyen kívüli hatásuk jelentéktelen és az
effektív kivitelezési időszakokra korlátozódik. A kibocsátások diffúz jellegűek;
szabályozásuk elsősorban munkavédelmi módszerekkel történik.
A létesítés levegőkörnyezeti hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak.
Ugyanakkor a repülőtér fejlesztések (építés, próbaüzem) ideje alatt a levegő minőségében átmeneti romlás következhet be.
A beruházások színhelyén, a tereprendezés és kivitelezés időtartama alatt az
alábbiakban felsorolásra kerülő intézkedések betartásával mindez minimalizálható:
- az építkezésen csak érvényes zöldkártyával rendelkező munkagépek vehetnek
részt
- a munkafolyamatok szervezését optimalizálják
- munkagépek, szállítójárművek motorjait a várakozás időtartama alatt nem működtetik
- a nyitott szállítójárművekkel fuvarozott ömlesztett árut ponyvával lefedik
- a szállítási útvonalakat a felhordott sártól/portól megtakarítják
- száraz időjárási viszonyok esetén locsolást, nedvesítést alkalmaznak
- a tereprendezés során kivágott növényzetet, hulladékot nem égetik
Az építkezés időtartamára vonatkozó átmeneti tehergépjármű forgalomnövekedés kb. 10 jármű/d; a légszennyezés mértéke elviselhető marad.
Összegezve: az építési műveletek gyors és szakszerű megtervezésével, pontos
irányításával biztosítható a kitermelendő föld és a beépítendő anyagok minimális mozgatása és szállítása. Mindezek és az előzőekben leírt intézkedések figyelembevételével és betartásával érhető el, hogy a kivitelezés ideje alatt, a környék
levegőjének szennyezettségét csak az indokolt és szükséges mértékben terheljék.
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4.2 Víz
Felszíni víz
A beruházási terület környezetében lévő felszíni vizek:
− Kutas-főcsatorna a repülőtér területétől délre kb. 1800 m-re
− Fekete-ér a futópálya D-i oldalán
A futópálya biztonsági zónája áthalad a Fekete-éri II-1. mellékág 0+133 – 0+148
közötti szakaszán. Az érintett 15 méteres szakaszon a csatornán beton áteresz
létesült, melyet a vízügyi hatóság 35900/6315-8/2018.ált. sz. vízjogi létesítési
engedélyében hagyott jóvá.
A jelenlegi fejlesztés a csatornát nem érinti, így az a felszíni vizekre nincs hatással. Az építés hatása a felszíni vizekre: semleges.
Talajvíz
A vizsgálattal érintett területen a talajvíz átlagosan 3,00 – 4,00 m mélységben
található.
A repülőtér korszerűsítésé a felszín alatti vizekre nincs hatással. A munkák során a talajvizet egyik kivitelezési fázisban sem érik el. Az építési szakaszban
keletkező hatótényezők a talajvízre semlegesek.
Rétegvizek
A kivitelezés a rétegvizekre nincs hatással.
4.3. Talaj
A futópálya kivitelezése során esetleges talajszennyeződés fordulhat elő havária
esetén, mely többféle forrásból történhet. Leggyakrabban a munkagépekből elcsurgó olaj, üzemanyag, az építési anyagok, valamint a munkaterületen keletkező hulladékok nem megfelelő kezelése, kiömlése okozhatja. A havária események körültekintő munkavégzés révén, valamint a szükséges előírások betartásával elkerülhetőek, illetve megszüntethetők (a havária esemény bekövetkezése
során szükséges teendőket jelen dokumentáció 11. fejezete részletesen tartalmazza). A kivitelezés hatása a talajra gyengén zavaró.
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4.4. Hulladék
4.4.1. Veszélyes hulladékok
A kivitelezés során veszélyes hulladék keletkezéssel nem számolunk, maximum
havária esemény előfordulásakor. A kivitelezéskor felvonuló és üzemelő munkagépekből esetlegesen kifolyó olaj, üzemanyag, egyéb veszélyes anyag és azzal
szennyeződő talaj, illetve annak felitatásából származó veszélyes anyaggal
szennyezett felitatóanyag veszélyes hulladéknak minősül, melyet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell összegyűjteni és engedéllyel rendelkező szállítónak, kezelőnek átadni.
A hulladékgyűjtés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell,
hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet alapján:
Azonosító
kód
17 05 03*

Megnevezés
veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ép, szivárgás- és sérülésmentes
gyűjtőedényzetben, fajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre. A veszélyes hulladékok szállításával, kezelésével engedéllyel rendelkező szakcéget kell megbízni.
A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségeket.

46

BIHAR AIRPORT KFT.
REPÜLŐTÉR

BIHARKERESZTES

4.4.2. Nem veszélyes hulladékok
A kivitelezés során minimális hulladékkeletkezéssel számolunk.
Az építés során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok:
Azonosító
kód

Megnevezés

17 09 04

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

Becsült mennyiség
(kg)
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Az építési munkálatok során – amennyiben műszakilag lehetséges – törekedni
kell az építési hulladékok – az építési területen történő – minél nagyobb arányú
újrafelhasználására, hasznosítására.
Az építmények kialakításakor keltező építési hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint kell kezelni, illetve gondoskodni kell a hulladékok szakszerű elhelyezéséről, továbbá törekedni kell a minél
nagyobb arányú újrafelhasználásra.
Az építmények építőipari kivitelezése során keletkező hulladékokat az alábbiak
szerint csoportosíthatjuk:
1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez
Építési és bontási hulladékok csoportosítása
Sorszám

A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok

1.

Kitermelt talaj

2.
3.
4.

Betontörmelék
Aszfalttörmelék
Fahulladék

5.

Fémhulladék

Hulladék
azonosító
kódja
17 05 04
17 05 06
1 7 0 1 01
17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Mennyiségi
küszöb
(tonna)
20,0
20,0
5,0
5,0

2,0
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Műanyag hulladék
Vegyes építési és bontási hulladék

17 02 03
17 09 04

2,0
10,0

Ásványi eredetű építőanyaghulladék

17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

40,0

A kivitelezés során esetlegesen keletkező építési hulladékokat a keletkezés helyén fajtánként, elkülönítve gyűjtik majd, engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át. A szállító kiválasztásakor ellenőrizni szükséges, hogy a cég rendelkezik-e érvényes engedéllyel a hulladékok elszállítására. Azokat a hulladékokat,
melyek újrahasznosíthatók, a helyszínen hasznosítják, vagy erre alkalmas kezelőtelepen hasznosíttatják.
A kommunális hulladékok:
A kommunális hulladékok elkülönített gyűjtését a kivitelezés során is biztosítani
kell (pl. a keletkezés helyén műanyag zsákkal bélelt, hulladékgyűjtő edényben
és azt követően hulladékgyűjtő konténerben történő elhelyezéssel), majd az öszszegyűjtött hulladék elszállításáról gondoskodni szükséges.
4.5. Zaj
A létesítés hatása a zajkörnyezetre
A kivitelezést végző gépek, járművek típusát és a kivitelezés időtartamát a 4.1.
fejezetben részleteztük
A járművek/erőgépek zajkibocsátása elsősorban a (dízel) motorok teljesítményétől függ. Az előbbi adatok átlagos jellemzők. Intenzív kivitelezéskor a munkagépek teljesítménye 100 kW. Üzemidő a nappali megítélési időn belül: 6,0 h.
Az építőipari gépek együttes működésekor várható max. zajteljesítmény-szint:
LW=104 dB.
A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány képleteit alkalmaztuk. A zajterhelés számítása során (idealizáltan,
az st figyelembevételével egy pontba (BRT CP) koncentráltuk a zajkibocsátásokat és pontszerű hangforrásként számoltuk az MP3/1 pontba:
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Kd=78,9 dB, KL=4,8 dB, Km=4,8 dB; LAeq hang-nyomásszint nappal: 18,5 dB.
Ez jelentősen kisebb a vonatkozó terhelési határértéknél LTH=60 dB: túllépés
nem várható.
A telepítés zajvédelmi hatásterületének sugara az Lk lakóterületek felé: 118 m.
Ezen a hatásterületen védendő lakóépület nem található.
Az építkezés időtartamára vonatkozó átmeneti tehergépjármű forgalomnövekedés kb. 10 jármű/d; a zajterhelés mértéke elviselhető marad.
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A MŰKÖDÉS HATÁSA A KÖRNYEZETI ELEMEKRE

5.1. Levegő
A repülőtér tervezett éves műveletek adatait a 2.4. fejezetében részleteztük. Látható, hogy a műveleteknek szezonális hatása van: télen nincs repülőforgalom.
A repülőtér működése:
- repülőgép-forgalom
- repülőtér karbantartása.
A repülőgép-forgalom levegőkörnyezeti hatása
A repülőtér domináns tevékenysége a repülőgép-forgalom. A repülőgéppel utazás/szállítás számos előnnyel jár, ugyanakkor környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból nem előnyös.
A repülőgép közlekedési eszköz. A hajtóerőt motor biztosítja; az üzemanyag
égetésekor légszennyezés keletkezik. A levegőterhelés a repülőgép/motor közelében történik égen és földön. A repülőgép levegőterhelését meghatározza: gép,
művelet, üzemanyag, útvonal, meteorológia, vezetési/irányítási stílus stb. A repülőtér a repülés jellemzőinek megfelelően koncentrálja a levegőterhelést.
(Ugyanakkor a magas légköri levegőterhelés közvetlenebbül károsítja a troposzférát ill. a talajszinten jelentősen felhígul.)
A repülőteret legnagyobb részben 2 repülőgéptípus fogja használni:
géptípus
Sting TL 2000
szárny fesztávolság
8.44 m
férőhely
2,0 fő
MTOW
472,5 kg
üzemanyag tartály térfogata
2x34 l
beépített erőforrás
Rotax 912 ULS
teljesítmény*
74 kW
max. zajszínt
73 dB
referencia pályahossz ISA
75 m
felszállási úthossz**
220 m
leszállási úthossz
100 m
ICAO kategória
Ultralight
*: felszálláskor; **: 15,0 m akadály átrepüléséhez

Cessna 172
10,92 m
4,0 fő
1406 kg
162,8 l
AL O- 320-H2AD
300 kW
86 dB
300 m
460 m
220 m
Prop 1 repülőgép
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Jelen előzetes vizsgálat során a repülőtér levegőterhelését vizsgáljuk; nem elemezzük a globális hatásokat. A repülőtér levegőterhelése elsősorban a repülőgépek összesített kibocsátásával jellemezhető. A levegőterhelés (és az okozott levegőterheltség) a repülési/mozgási útvonal közelében jelentkezik. Ennek ellenére a repülőtér egységes légszennyezésűnek tekinthető.
Egy repülőgép levegőterhelését meghatározza:
- i: légszennyező anyag: SO2, CO, NOx, PM10, CH
- j: repülőgép típus/kategória
- k: művelet: indulás, érkezés; LTO
A terhelés nagysága szempontjából meghatározó a CO, domináns légszennyező
anyag az NOx (mint NO2). A repülőgép motorok/hajtóművek fajlagos kibocsátása nagyobb, mint az egyéb közlekedési eszközöké. A repülőgép hajtóművekben az égés magas hőfokon történik: magas az NO2 kibocsátás.
A fajlagos kibocsátás vonatkozhat egységnyi teljesítményre, üzemanyagra, műveletre, időegységre stb. Mindegyik (repülőgépeket ill. motorokat/hajtóműveket)
gyártó egyedi kibocsátási értékeket közöl.
Az üzemanyag lehet repülőbenzin és elterjedtebb a kerozin. Ezeket újabban alternatív üzemanyagokkal keverik; fajlagos levegőterhelésük nem publikus. A
kerozin gőznyomása 2,0 kPa nem jelentős: a repülőgép tankolás diffúz levegőterhelésével nem számolunk.
A levegőterhelés szempontjából fontosak a műveletek:
- indulás: motorindítás, gurulás kifutópályára. földön tartás, felszállás, kezdeti emelkedés, gyorsulás, útvonal repülés
- érkezés: végső megközelítés, leszállás, gördülés a parkolóig, motor leállítása.
Mindegyik művelet eltérő helyen, sebességgel, időtartamban, tolóerővel stb. történik. És ehhez még hozzájárul a változó pilóta/irányító stílus.
A repülőgép/motor kibocsátása elsősorban három paraméter függvénye:
- üzemmódban lévő idő (TIM)
- motor kibocsátási indexei (EI)
- motor üzemanyagárama.
A repülőtéri tevékenységeket számszerűsítik. Ez az LTO ciklusok terhelésének
megadásával történik. Egy LTO művelet egy fel/le-szállást jelent, és két művelet
egyenlő egy LTO-val.
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Az összehasonlíthatóság és számíthatóság érdekében referencia ciklust adnak
meg:
fázis
megközelítés
gördülés
fel/le-szállás
emelkedés
*: földi alapjárat 7,0 (be) 19,0 (ki)

idő (perc)
4.0
26*
0,7
2.2

tolóerő (%)
30
7
100
85

Ugyanakkor még azonos típusú repülőgépeknél is nagy eltérések mutatkoztak a
tényleges üzemidők és tolóerő beállítások tekintetében. Egy megoldás, hogy a
tényleges műveleti jellemzők és a repülőgép tanúsított teljesítményadatai alapján
repülőgépenként tényleges LTO kibocsátásokat határoznak meg és ezeket összesítik.
Természetes, hogy a tényleges LTO ciklusbeli kibocsátás repülőterenként eltérő.
Sőt a technikai módosítások következtében a vizsgálat éve szerint is különbözik.
Jelenleg a repülőtérre nincs ilyen differenciált, összesített LTO kibocsátás. Ezért
nem a Ferihegyi Repülőtér fajlagos adatait általánosítjuk a motorteljesítmények
arányában, hanem üzemeltetői tapasztalatok alapján: 1 kg/LTO üzemanyagfelhasználás alapján számítjuk a terheléseket.
LA
g/LTO
kg/év*
SO2
1,17
5,3
CO
8,45
38,0
NO2
15,58
70,1
PM10
0,32
1,4
CH
2,98
13,4
CO2
3666
16500
*: tervezett max. 4500 műveletszám/év esetén. Az effektív repülési idő: 300
h/év.
Amennyiben feltételezzük, hogy az LTO fajlagos kibocsátások nem változnak,
az éves levegőterhelés a járműforgalom arányában növekszik a 2021-2025. évben.
A számított levegőterhelések repülőtér légterében jelentkeznek. Nem számoltuk
a távoli, repülés közbeni kibocsátásokat.
52

BIHAR AIRPORT KFT.
REPÜLŐTÉR

BIHARKERESZTES

A levegőterhelés nem talajszinten történik. A gravitációs, diffúziós, nedves kiülepedés hatására lassan a talaj közelébe ér, de közben felhígul és elsodródik.
Transzmissziós képlet híján a várható járulékos levegőterheltségeket az un.
boksz-modellel becsüljük. (A boksz modell szerint a keveredési rétegbe kerül a
levegőterhelés statikus és dinamikus módon.) A keveredési réteg vastagsága
nap/év-szakonként változó. Elfogadjuk az LTO modell szerint javasolt 915 m
vastagságot. (Biharkeresztesen tapasztaltak már 30 m inverziós rétegvastagságot
is.)
A számított járulékos max. ΔC levegőterheltség a repülőtér légterében (ug/m3):
LA\ΔC
SO2
CO
NO2
PM10
CH

2020.
0,08
0,60
1,10
0,02
0,21

LTO ciklus időszakában.
A repülőtér területén belső utas-szállítások ill. TLD vontatás nem történik. A
reptér területén a repülőgépek külső mozgatása alig jár levegőterheléssel.
A repülőtér kiépült rendszereinek karbantartása
A repülőtér karbantartása állagmegóvást, zöldfelület gondozást és a fogadókészség folytonosságát jelenti. Ütemezett TMK esetén ennek levegőkörnyezeti hatása nem jelentős ill. a felújítások időszakára koncentrálódik. A karbantartás munkagépek (pl. fűnyíró, targonca) használatával járhat: a terhelés fajlagos kibocsátások alapján számítható.
5.2. Víz
Felszín alatti víz
A repülőtér működése nem okoz talajvíz szennyezést, üzemeltetése a talajvízre
nincs hatással.
Rétegvizek
A működés hatása a rétegvizek tekintetében semleges.
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Felszíni vizek
A repülőtér működése a felszíni vizekre nincs hatással.
5.3. Talaj
A repülőtér üzemeltetése során talajszennyezés csak havária (pl. a gépek tankolása közben), illetve baleset esetén fordulhat elő. Ilyen események bekövetkezése esetén a szükséges teendőket jelen dokumentáció 11. fejezete részletesen tartalmazza. A havária események körültekintő munkavégzés révén, valamint a
szükséges előírások betartásával elkerülhetőek, illetve megszüntethetők. Az
üzemelés hatása a talajra semleges.
5.4. Hulladék
Nem veszélyes hulladékok
A repülőtér üzemeltetése során kommunális eredetű hulladék és szennyvíz keletkezésével nem számolunk. Szociális helyiség a repülőtéren kívül, a szomszédos ingatlanon lévő telephely irodaépületében található. A tevékenység során
nem veszélyes hulladék nem keletkeznek. A karbantartásokat a reptér területén
nem végeznek.
Veszélyes hulladékok
Az üzemelés során veszélyes hulladék nem keletkezik. A tevékenység hulladék
keletkezésre gyakorolt hatása semleges.
5.5. Zaj
A repülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns tevékenység a repülőgépforgalom. A zajkibocsátás a repülőgép/motor közelében történik égen és földön.
A repülőgép zajkibocsátását meghatározza: repülőgép, motor, művelet, útvonal,
meteorológia, vezetési/irányítási stílus stb. A repülőtér a repülés jellemzőinek
megfelelően koncentrálja a zajterhelést. (Ugyanakkor a magas légköri zajterhelés nagyobb területen hat.)
A repülőtér zajterhelése elsősorban a repülőgépek zajkibocsátásával jellemezhető. A zajkibocsátás (és az okozott zajterhelés) a repülési/mozgási útvonal közelében jelentkezik. Ennek ellenére a repülőtér egységes zajforrásnak tekinthető.
Ugyanakkor a repülőgépek forgalma, típusa, útvonala ismeretében tetszőleges
54

BIHAR AIRPORT KFT.
REPÜLŐTÉR

BIHARKERESZTES

MP (talajszinten lévő) pontban számítható a zajterhelés. A forgalomra tekintettel, még azonos útvonal esetén sem vonalforrásként, hanem pontforrásként számítható a zajkibocsátás és a zajterhelés.
A korábban bemutatott géptípusokra és a zajkibocsátásaikra tekintettel meghatározható az a repülési magasság, amelynél a talajszinten lévő MP pontokban nem
lép fel határértéket meghaladó zajterhelés:
- Sting TL 2000 repülőgép: 20 m
- Cessna 172 repülőgép: 58 m.
Ezen magasságok feletti repülésnél a repülőgépek repülés okozta zajterhelése
lakóterületeken (nappal, talajszinten) elhanyagolható. Mivel az átlagos repülési
magasság e fölött van, a magasságok a repülőtér közvetlen környezetében érvényesülnek fel- és leszállás esetén egyaránt. Az iskolakörök repülése és a lakott
területek feletti minimális magassága 300 m (QFE) magasságon történik.
A zajterhelés szempontjából fontosak a műveletek:
- indulás: motorindítás, gurulás kifutópályára. földön tartás, felszállás, kezdeti emelkedés, gyorsulás, útvonal repülés
- érkezés: végső megközelítés, leszállás, gördülés a parkolóig, motor leállítása.
A repülőtéri előbbi tevékenységeket számszerűsítik. Ez zajesemény LAX zajkibocsátásának megadásával történhet.
Az összehasonlíthatóság és számíthatóság érdekében referencia zajeseményt adnak meg:
fázis
megközelítés
gördülés
fel/le-szállás
emelkedés
*: földi alapjárat 7,0 (be) 19,0 (ki)

idő (perc)
4.0
26*
0,7
2.2

tolóerő (%)
30
7
100
85

A tervezett forgalom: 4500 alkalom/200 nap: 2,25 esemény/h alapján az egyenértékű zajkibocsátás nappal: 92 dB.
A (zajterhelés, hatásterület) számítások további egyszerűsítése céljából feltételezzük, hogy a fázisok zajkibocsátása összevonható a repülőtér centrumpontjába.
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A repülőtér, mint közlekedési zajforrás által okozott zajterhelés helyhez kötött
pontszerű zajforrástól származóként számolható. Az eredő zajteljesítmény-szint
92 dB.
A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány képleteit vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az
alábbi egyenlet szerint számítjuk:
Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke
, ahol
jelölés
jelentés
egység fejezet
LW
hangteljesítményszint
dB
4.
KIr
irányítási index
dB
5.1.
sugárzási térszög tényező
dB
5.2.
K
Kd
távolság tényező
dB
6.1.
KL
levegő elnyelés mértéke
dB
6.2.
Km
a talaj és az időjárás csillapító hatása dB
6.3.
Kn
a növényzet hatása
dB
6.4.1.
KB
a beépítettség hatása
dB
6.4.2.
Ke
beiktatási/árnyékolási veszteség
dB
6.5.
Kt
visszaverődés/tükörforrás
dB
6.7.
Kh
hosszú távú középérték
dB
8.
A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből
adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11 , ahol
st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)
s0 - referencia érték (1 m)
Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)
Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:
Z
funkció
st (m)
LTH (dB)
LKH (dB)
LW (dB)
KΩ (dB)
Kd (dB)

MP1
Th
384
65
65
92
3,0
62,7

MP2 MP3/1 MP3/2
T
Lt
Lt
623
2486 2722
60
60
60
60
60
60
92
92
92
3,0
3,0
3,0
66,9
78,9
79,7
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KL (dB)
Km (dB)
Kn (dB)
KB (dB)
Kz (dB)
KR (dB)
LAeq (dB)
LAM (dB)
LAE (dB)
T (dB)
megfelel

0,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
26,9
26,9
26,9
-38,1
igen

1,2
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
22,2
22,2
-37,8
igen

4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
6,5
6,5
-53,5
igen

5,3
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
5,3
5,3
-54,7
igen

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T:
túllépés mértéke T=(E-K). A BRT-hez legközelebbi védendő létesítményeknél
E<K: a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.
A többi védendő létesítmény távolabb van a tárgyi repülőtértől; az ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a
legközelebbi telephely és lakóházak homlokzatánál sincs az LTH határértéket
meghaladó LAeq zajterhelés.
Számításaink szerint a tárgyi repülőtér környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók. Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás elviselhető.
A repülőtér kiépült rendszereinek karbantartása
A repülőtér karbantartás állagmegóvást, zöldfelület gondozást és a fogadókészség folytonosságát jelenti. Ütemezett TMK esetén ennek zajkörnyezeti hatása
nem jelentős ill. a felújítások időszakára koncentrálódik. A karbantartás munkagépek (pl. fűnyíró, targonca) használatával járhat: a terhelés fajlagos kibocsátások alapján számítható.
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6. FELHAGYÁS
A tevékenység felhagyására például akkor kerülhet sor, ha elavul a technológia,
nincs kereslet a termékre, már nem rentábilis a további üzemeltetés, stb. A tevékenység felhagyását követően a burkolt felületek bontását követően, mezőgazdasági területként tovább hasznosítható.
Levegő
Feltehetően nem alakul ki olyan gazdasági, politikai, katonai, természeti helyzet,
amely az egész repülőtér felhagyását és rekultivációját jelentené.
A repülőtér felhagyásakor, felszámolásakor megszűnnek a repülési eredetű kibocsátások. Csak a futópálya bontása történik. Ugyanakkor a terület eredeti állapotának visszaállítása, földmunkák, a rekultiváció előkészítése légszennyező
hatással jár.
Zaj
A repülőtér felhagyásakor, felszámolásakor megszűnnek a repülési eredetű zajkibocsátások. Csak a futópálya bontása történik. Ugyanakkor a terület eredeti
állapotának visszaállítása, földmunkák, a rekultiváció előkészítése zajhatással
jár. A felhagyás zajkörnyezeti hatása semleges.
Hulladék
A repülőtér felhagyása esetén a futópálya betonburkolatának felszedése és újrahasznosításra történő felhasználása miatt, hulladéknövekedéssel nem számolunk.
Víz, földtani közeg
A bontási, elszállítási és rekultivációs munkálatok folyamán az építés időszakával közel azonos hatások feltételezhetők.
A fentiek alapján a felhagyás becsült környezeti hatása nem jelentős.
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7. A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETI
KÖVETKEZMÉNYEK
7.1. A tevékenység elmaradásának levegővédelmi következményei
Szükséges és nélkülözhetetlen a repülőtér fenntartása és bővítése. Bár formálisan a repülőtér tárgyi fejlesztésének elmaradása esetén nem/alig növekedne a
tervezési terület levegőterheltsége, de az elaprózott és nem a BAT-ot alkalmazó
fejlesztések összességében fokozottabb levegőterheltség levegőminőségi romlást
okoznának
7.2. Víz
A tevékenység elmaradása nincs hatással a vízfelhasználásra.
7.3. Talaj
Elmarad a futópálya építése. Elmarad a kivitelezési munkák talajra gyakorolt
kismértékű hatása.
7.4. Élővilág
Értékelhető hatást nem okoz az élővilágra nézve az, ha a tevékenység elmarad.
7.5. Hulladék
Elmarad a tevékenység létesítéséből esetlegesen származó hulladékképződés.
7.6. Zaj
A tervezett tevékenység elmaradása zajvédelem szempontjából a fejlesztés, valamint a működésből származó zaj elmaradását eredményezi.
7.7. Táj, művi környezet, ember
A tervezett tevékenység elmaradása, elsősorban a munkahely-teremtés lehetőségétől való megfosztottságot, valamint a potenciális a gazdasági növekedéstől
való lemaradást jelent. Elesik továbbá a régió számára meghatározó fejlődési
lehetőségtől. Elmarad a minden szempontból korszerű és fenntartható tevékenység megvalósítása és az előnyök realizálása.
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HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA

8.1. Levegő
A 4.1. fejezetben az MSZ 21459 szabvány képleteivel terjedési modellekkel
számítottuk a repülőtér létesítésekor várható levegőterheltségeket (por, NOx) a
tervezési terület tárán. A területi diffúz forrásoknál is alkalmazva a 306/2010.
(XII.23.) Kormányrendelet 2. § (12c) pontja szerinti számítást a létesítés közvetlen hatástávolsága a munkagépek üzemelési helyétől (szélsőségesen a tervezési
terület széleitől)
- földmunka 57 m (PM10)
- munkagépek használata 270 m (NO2).
Ez a (NOx-re számított) hatásterület azonban ideiglenes ill. a munkagépek működési körülményeitől függ.
A tárgyi fejlesztés során nem keletkezik jelentéskötelezett légszennyező pontforrás: ezen objektumoknak nincs levegővédelmi hatásterülete.
A repülőgép forgalom levegőterhelése és a légtérre vonatkozó átlagos járulékos
levegő-terheltségek számíthatók. Ez a légszennyezettség diffúz módon terjed. A
repülőtér hatásterülete a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (12c) pontja
szerint meghatározható. A hatásterület peremén a domináns NO2 járulékos légszennyezettség 10 ug/m3.
A repülőgép-forgalom hatássáv félszélessége* 2020. év (m):
- repülőgép forgalom 11 m (NO2)
- belső szállítások --/-- m (NO2).
*: talajszinten.
Jelen fejlesztéssel nem keletkezik pontforrás. A reptér végső közvetlen hatásterületét a futópálya hatássáv 11 m fél-szélessége jellemzi. Ezt azonban teljes
üzemelés esetén lehet számítani.
A hatásterülethez kapcsolható a védelmi övezet kérdése. Erről a 306/2010.
(XII.23.) Kormányrendelet 5. § (3)-(8) intézkedik. Bűzterhelés nincs és nem
várható: levegőkörnyezeti védőterület számítása és kijelölése szükségtelen.
8.2. Víz
Potenciális szennyezőforrás a tevékenységből adódóan nincs. Vízvédelmi hatásterület nem értelmezhető.
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8.3. Hulladék
A tevékenység hulladékképződéssel nem jár.
8.4. Talaj
Talajra gyakorolt hatások a kivitelezés során a tereprendezés alkalmával keletkeznek. A hatásterület a repülőtér területére korlátozódik.
8.5. Élővilág
Az élővilágra kifejtett hatás az érintett terület jelenlegi és múltbéli földhasználat
módjából adódóan nem fog jelentősen változni. A megvalósulást követően a hatásterület a repülőtér területére korlátozódik.
8.6. Zaj
A 4.5. fejezetben számítottuk a repülőtér létesítésekor várható zajterheléseket. A
munkagépek üzemelési helyétől (szélsőségesen a tervezési terület széleitől) 118
m a zajvédelmi hatásterület sugara.
A repülőtér hatásterülete üzemeléskor
A reptér zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés:
284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§
a)
b)
c)
d)
e)

LZ (dB)
LTH-10
LHT
LTH
LÜ
55/45

Megjegyzés: ha
ΔL>10 dB
ΔL≤10 dB
ΔL<0 dB
nem védendő környezet
gazdasági környezet

, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre megállapított zajterhelési határérték. LÜ=55/45 dB.
Mivel a repülőtér környezete mezőgazdasági terület, a zajvédelmi hatás-területét
a d) pont értelmében határoztuk meg. Kivétel az MP2 és MP3 megítélési pontok: itt LZ=50/40 dB. (A legkedvezőtlenebb LZ=LTH-10=50/40 dB értékekkel
számítják a hatásterületet).
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A számítás során homogén mezőgazdasági környezetet vettünk figyelembe, eltekintettünk az irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől.
A zajvédelmi hatásterület szempontjából potenciális RH hatássugarak nappal
(m):
terület (jele)
lakóterület (Lk)
mezőgazdasági (Má)
gazdasági (Gksz)

LZ (dB)
50
55
55

tervezett
58
25
25

Sajnálatosan nem ismert a lakóterületi háttérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7.
pont). A repülőtér (előzőekben vázolt) zajkörnyezetére ill. a távoli lakóövezetre
tekintettel nagy valószínűséggel a ΔL>10 dB, becsülhetően nappal LZ=50 dB ill.
éjjel LZ=40 dB. A mezőgazdasági területen előírt LZ miatt szükségtelen ismerni
a háttérterhelést (LZ=LÜ).
Mivel a <58 m sugarú hatásterületen nincs védendő objektum, a hatásterületeket
a 2. sor szerint (mezőgazdasági területre) kell figyelembe venni.
Az előbbiekre tekintettel a repülőtér névleges zajvédelmi hatásterületének sugara (m):
m
nappal
hatássugár*
25
*: egységesen minden irányban.
Adatbiztonsági szempontból a hatásterült 25 m szélességű sáv a futópálya két
oldalán.
8.7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások
A repülőtér üzemeltetése során, országhatáron átterjedő környezeti hatással nem
számolunk.
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9. A HATÁSTERÜLET ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, HATÁSÉRTÉKELÉS
9.1. Levegőkörnyezeti érzékenység
A levegőkörnyezeti érzékenységet az egészségügy és/vagy környezeti kockázattal lehet jellemezni. Mivel a tervezési terület és közvetlen környezete (megítélésünk szerint) ökológiailag nem sérülékeny, meghatározónak tartjuk az egészségügyi kockázat becslését.
Egészségügyi kockázat
A levegőterheltség változásának egyik közvetett hatása, hogy a belégzés következtében megnő az egészségügyi kockázat. Ennek számításához ismerni kell a
közvetlen hatásterületen élő lakónépességet valamint a maximális levegőterheltségeket és expozíciókat.
A repülőtér rendeltetésszerű üzemeltetése során keletkező nem rákkeltő légszennyező anyagokra ismerni kell a referencia-dózisokat (RfD).
Nem rákkeltő anyagokra a szennyezőanyagonkénti kockázatokat un. VH: veszély-hányadossal jellemezzük, amit az alábbi becslésképletek segítségével
számítunk:
VH=E/RfD
, ahol E : a légszennyező anyagok expozíciója mg/kg*d.
Ezt a VH veszélyhányadost rendszeresen ellenőrizni kell. az összesített, átlagos
járulékos VH > 1.0, toxikológiai elhárítási tervet kell készíteni.
Nem rákkeltő anyagokra célszerű (lehet) elkülöníteni:
a krónikus hatást (a működtetés időtartamára)
a szubkrónikus hatást (az építés és felhagyás folyamataira)
az akut hatást (varia helyzetekben ill. a hulladéklerakóknál történő munkavégzés esetén)
A tárgyi repülőtér tervezett tevékenységei rákkeltő anyagokat ill. veszélyes
technológiákat és anyagokat nem alkalmaznak: használatukat meg kell tiltani.
Az egészségügyi kockázatokat a repülőtéren üzemelő tevékenységek levegőterhelésének ill. a lakossági expozícióknak ismeretében lehet meghatározni. Mivel
a védelmi/hatásterületen lakosság nem él, kockázatbecslés nem szükséges.
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Klímakockázat
Az előzetes vizsgálat levegővédelmi fejezetében számítottuk a repülőtér okozta
levegőterhelést és a járulékos légszennyezettségeket. A (heteroatomos) légszennyező anyagok üvegház hatású gázok (ÜHG). A legjelentősebb ÜHG gázok
kibocsátásával: CO2, H2O nem foglalkoztunk (ezek hazánkban nem légszennyező anyagok).
A jelenlegi gyakorlat szerint a (globális) felmelegedést az ÜHG-ok légköri koncentrációjának növekedése okozza. (Csak a városi hőfokhíd számításánál veszik
figyelembe a közvetlen hő-kibocsátásokat.)
Az ÜHG hatásokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO2 tartalom változására. Statikus szemlélettel nem számítják a H2O légköri változását.
Az ÜHG jellemzői: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatású_gázok)
LA GWP τ (év) C (ppm)
ΔC (%)
CO2
1
50
280-368
+31
NO2 314
114 0,27-0,32
+17
τ: tartózkodási idő; C: légköri koncentráció; ΔC: változás.
A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2016. évi CO2 tartalom 404 ppm. (A ppm
10-6 térfogat-arány; 1,5 10-6 tömegarány.)
A globális hőmérséklet-változás 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110
ppm/K.
A légkör talajszinti nyomása: 1013,25 hPa; a tömege 10328 kg/m2.
A repülőtéren keletkező ÜHG GWP mennyisége:
- repülőgépek üzemelése 128,4 kg/h.
során keletkezik CO2 és (CH, NO2) ÜHG. Összes GWP mennyisége: 38,5 t/év.
Nem vettük figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsátását
(nem a repülőtéren jelentkezik). Feltehetően összemérhető az áramfogyasztás
Joule-hőhatásával.
A területi forrásból származó CO2 járulékos koncentráció: 1,2 mg/m3 (0,6 ppm).
Számításaink szerint a repülőtér levegőkörnyezetében ez kb. 0,005 K hőmérsékletemelkedést okoz. Nem vettük figyelembe a levegőkörnyezet jelentős (kb.
100) légcsere tényezőjét.
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A repülőtér nem csak okozza, el is szenvedi a klímaváltozást. Lokálisan a klímát
az éghajlattal azonosíthatjuk. Az országos éghajlati(változási) tényezők közelítőleg alkalmasak a Rrpülőtér éghajlatának jellemzésére is. (Megkülönböztetendő a
transzmissziós tényezőktől.)
A földrajzi helyszínek kitettsége az éghajlat változásával és változékonyságával
szemben a Klímakockázati Útmutató (Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) 5. táblázata alapján jellemezhető.
Az országos megfigyelt adatok változását a
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ weblap részletezi.
A térképi adatokból megállapítható az éghajlat-változásának jellege:
- éves középhőmérsékletek változás: 1,65-1,70 oC
- hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C): 12-14 nap
- éves csapadékösszeg változása: 6-12 %
- nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása:
<1 mm/nap
Biharkeresztes átlagos éghajlati jellemzőit Debrecen adataival általánosítjuk.
Biharkeresztes Debrecentől kb. 50 km távolságra van D-re.
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrec
en/
A fontosabb klímatényezők sokévi adatai:
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
átlag

1
-1,3
0,3
5,4
11,4
16,7
19,5
21,6
20,9
16,2
10,6
4,7
-0,1
11,6

2
3,6
4,5
9,0
14,7
19,9
22,1
23,8
25,3
19,7
13,4
8,6
3,2
14,0

3
4
5
-6,4 26
59
-7,9 30
91
0,3 30 154
7,5 52 198
13,1 64 251
16,4 66 263
18,8 66 286
17,9 49 277
13,1 48 194
7,9 37 152
-1,1 40
81
-5,6 40
48
6,2 548 2054
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1: közép-; 2: maximum-; 3: minimum-hőmérséklet (oC); 4: csapadék (mm); 5:
napfénytartam (óra)
Debrecenben a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb a július. Az évi
közepes hőingás 22,9 °C.
Debrecen átlagos évi csapadékösszege 549 mm, a tavasz vége és a nyár eleje
csapadékosabb, míg az őszi-téli szárazabb. A legkevesebb csapadék januármárcius időszakban hullik, a legcsapadékosabb periódus pedig – közel két és
félszer akkora összeggel – május-július közötti időszak.
Debrecenben a napsütéses órák éves összege átlagosan 2054 óra, de évről évre
nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi
menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 250-270 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 50-70 óra).
Az éghajlatváltozás a szervezetek és a technika kitettségét is módosítja. A változékonyság különösen figyelemre méltó lehet:
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ szerint.
A 2017-es év hazánk területén is összességében az átlagosnál melegebb volt. Az
évi középhőmérséklet szinte teljesen megegyezett 2016. évivel, azonban elmaradt az eddigi legmelegebb 2014-es évtől. Homogenizált, interpolált adatok
alapján 2017-ben az országos középhőmérséklet mintegy 0,8 °C-kal haladta meg
az 1981-2010-es sokévi átlagot és 11,14 °C-os középhőmérsékleti értékkel 1901
óta a tizenegyedik legmelegebbnek bizonyult. Az országos évi középhőmérséklet adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelmű emelkedést mutat. Az országos
évi középhőmérséklet változása az elmúlt 117 évben +1,15 °C-nak, az elmúlt 30
évre vonatkozóan pedig +1,22 °C-nak adódik.
A 2017-es év átlagosan csapadékosnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban,
azonban az éven belüli eloszlása eltért a szokásostól. Az év eleje augusztusig
jellemzően csapadékszegény volt, majd szeptemberben érkezett jelentősebb
mennyiségű eső és az év végén hulló csapadék pótolta a korábbi hiányt. Az éves
átlagos csapadékösszeg 615,7 mm, mely az 1981-2010-es sokévi átlag 103 %-a.
Az elmúlt 117 év adataihoz trendvonalat illesztve 3,5%-os mérsékelt csökkenés
jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekintve 15,8 %-os növekedés figyelhető meg
az éves csapadékösszegekben.
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A magyarországi szélsebesség várható változása a XXI. század végére a PRUDENCE eredmények alapján megtekinthető:
http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/DoborLaura_2009.pdf
Főnszerű hatásokat a terep sík jellege miatt nem tételezünk fel.
Hajdú-Bihar megye klímastratégiája megtekinthető:
http://www.Hajdú-Biharmegye.hu/44-kiemelt-temak/3877-klimastrategia weblapon.
A klímastratégia célrendszeréhez tartozó dekarbonizációs eredményindikátorokat a 19. táblázat; az adaptációs eredményindikátorokat a 20. táblázat
tartalmazza.
A térségi térképeket a TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) alapján készítették. Hajdú-Bihar megye alkalmazkodási
helyzetértékelését a 2.6. fejezet részletezi.
Nélkülözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) publikus térképbázisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A metaadatbázisból kikereshető az éghajlati tényezők jelenlegi jellemzői. Két klímamodell (Aladin, Remo) 2021–2100 időszakra prognosztizálja a klímaérzékenységet.
A Natér adatbázisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
- ariditási index:
0,75-0,8
- csapadék:
500-525 mm
- globálsugárzás:
4500-4600 MJ/m2
- forró napok száma:
0,2-0,3
- átlaghőmérséklet:
10-11 oC
- klimatikus vízmérleg: -175 - (-150) mm
Az „Éghajlat” NATéR réteg fontosabb adatai (potenciális változása a 2071–
2100 időszakra az Aladin-Climate klímamodell alapján):
- ariditási index:
-025-0,5
- száraz időszak:
0 - 0,5 nap
- csapék változás:
100-125 mm
- globálsugárzás:
100 - 150 MJ/m2
- hőségriadós napok:
10-15 nap
- hőmérséklet :
1,5-2,0 oC
- vízmérleg:
-100 - -75 mm
- evapotranszspiráció:
60 - 80 mm
A fejlesztés (BRT) klímakockázatát a Klímakockázati Útmutató (Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) alapján készítettük.
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1. A beruházás éghajlat, éghajlatváltozás befolyásoltságának vizsgálata
1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év?
2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége
szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett
helyszínek-e?
3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához?
4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e
a projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak?
5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága
vagy az éghajlatváltozás?
6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét
befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események?
7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási eseményekre?
8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki vane téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek?
9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az
időjárás vagy éghajlat?

igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem
igen/nem
igen/nem

igen/nem
igen/nem
igen/nem

A fenti táblázat értékelése alapján a tervezett fejlesztés az éghajlatváltozás által
potenciálisan befolyásolt projekt.
2. A beruházás érzékenységének elemzése
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása.
Az érzékenység-mátrix sorai (i):
1
2
3
4
5
6
7

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése
Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C)
Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C)
Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C)
Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C)
Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C)
Átlagos napi hő-ingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C)
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8 Éves csapadékmennyiség csökkenése
9 Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)
10 Átlagos napi csapadékosság növekedése (átlagos csapadék mm/nap)
11 Max. száraz időszak hosszának növekedése (a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves időszak hosszának változása (a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap)
13 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napi csapadékösszeg ≥ 20 mm,
nap)
14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése
15 Csapadék évszakos eloszlásának változása
16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés
17 Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése
18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése
19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások/tavak/felszín alatti vízkészletek)
22 Aszály gyakoribb előfordulása
23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása
24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése
25 Szélerózió.

Az érzékenység-mátrix oszlopai (j): befolyásolja-e az éghajlatváltozás
1
2
3
4
5
6

A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat
A termelési tényezők mennyiségét, minőségét és/vagy árát
Termékek mennyiségét, minőségét és/vagy árát
Közlekedési kapcsolatokat, a szállításának megbízhatóságát
A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet
Az eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét?
i\j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2
a
k
k
k
k
k
a
a
a
a
a
a

3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

4
a
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

k
a
k
m
a
m
a
m
k
k
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas érzékenység.
Magas érzékenységű (m) éghajlati paraméter nem releváns; közepes (k) érzékenységű paraméternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatváltozási tényezőket a tervezett
beruházás érzékenység vizsgálata szempontjából.
3. A beruházási helyszín és környezetének (hatásterület) kitettség értékelése
éghajlati paraméter
1.
6.
7.
8.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kitettség
magas
közepes
közepes
alacsony
alacsony
magas
közepes
magas
közepes
magas
közepes

Kitett területek: Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld.
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4. A potenciális hatások értékelése
érzékenység\kitettség
alacsony
közepes
magas

alacsony
14., 23-25.
2-5., 8-13., 15., 21-22.
--

közepes
19.
6., 7., 17., 21.
--

magas
1., 16., 18., 20.
---

5. A kockázatok mértékének és hatásának értékelése
A kockázatmátrix oszlopai (j*):
1
2
3
4

Munkabiztonság
Berendezés, eszközkár
Gazdasági kár, termelés csökkenés, termés kiesés
Műszaki üzemeltetési problémák
i\j*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.

1
a
m
a
m
k
k
k
k
a
k
a
k
a
a
k
k
k
m
k

2
a
k
a
k
k
k
k
a
k
k
k
k
a
a
a
m
k
k
a

3
k
m
k
m
m
m
m
k
a
m
a
m
a
k
m
k
m
k
k

4
a
m
a
m
k
m
m
k
a
m
a
m
k
k
k
k
k
k
k

, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas, e: extrém kockázat.
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6. A tervezett tevékenységre vonatkozó az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás.
A repülőtér létesítése és üzemeltetése a jelenlegi, illetve változó éghajlati tényezőkhöz való alkalmazkodás során/miatt lehet gazdaságos. A fejlesztés egyik célja a kedvezőtlen meteorológiai folyamatokhoz alkalmazkodás biztosítása.
A tervezett beruházás céljában és műszaki megoldásában teljes mértékben alkalmazkodik a feltételezhető klímaváltozás hatásaihoz: ennek kedvezőtlen hatásait igyekszik kiküszöbölni. A projekt csekély módon növeli a klímaromlást:
CO2, CH4 és NO2 képződés.
7. A tervezett tevékenység hatása a hatásterületi éghajlatváltozáshoz.
A tervezett repülőtér hatásterületének és a környezetében lévő mezőgazdasági
területeknek a klímaváltozás során azonos, vagy nagyban hasonló kockázatokkal
kell számolni. A jelen előzetes vizsgálat szerint a tervezett repülőtér nincs kedvezőtlen hatással a hatásterületén lévő jelenlegi, vagy a folytatható tevékenységekre.
A helyes repülési technológia nem „pazarló” környezet-gazdálkodási szempontból. Elsősorban kis repülőgépek és ultrakönnyű légi járművek rekreációs és
sportrepülése történik.
9.2. Talaj
Kismértékű kedvezőtlen hatás kizárólag az kivitelezés során jelentkezik, és a
munkaterületen érvényesül, az építési és környezetvédelmi előírások betartása
mellett a hatás nem jelentős.
9.3. Víz
A tervezett tevékenység hatásterülete a telephelyen belül érvényesül, az előírások betartása mellett a hatás semleges.
9.4. Hulladék
A korábbi fejezetekben részletezett előírások betartása mellett a hatás semleges.
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9.5. Zaj
A zajkörnyezeti érzékenységet az egészségügy és/vagy környezeti kockázattal
lehet jellemezni. Mivel a tervezési terület és közvetlen környezete (megítélésünk
szerint) ökológiailag nem sérülékeny, meghatározónak tartjuk az egészségügyi
kockázat becslését.
Egészségügyi kockázat
A zajterheltség változásának egyik közvetett hatása, hogy a zajterhelés következtében megnő az egészségügyi kockázat. Ennek számításához ismerni kell a
közvetlen hatásterületen élő lakónépességet valamint a maximális zajterheltségeket és expozíciókat.
Az egészségügyi kockázatokat a repülőtéren üzemelő tevékenységek zajkibocsátásának ill. a lakossági expozícióknak ismeretében lehet meghatározni. Mivel a
reptér hatásterületén lakosság nem él, kockázatbecslés nem szükséges.
9.6. Élővilág
A terület vizsgálatát, az élőhelyek és életközösségeik számbavételét és a tervezett beruházás időbeni és térbeni kiterjedését figyelembe véve kijelenthetjük,
hogy a kellő elővigyázatossággal végzett munkavégzés összességében semleges
hatással lesz a hatásterületre és életközösségeire. A konkrét munkák egy eleve
működő repülőtéren történnének, ezzel csak enyhe zavarást kifejtve az érintett
környezetre.
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10. MONITORING RENDSZER
Levegővédelmi szempontból: A repülőtér fejlesztése és üzemeltetése során levegőterheltség és levegőterhelés mérését nem tartjuk indokoltnak.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A repülőtér fejlesztése és üzemeltetése során zajkibocsátás és zajterhelés mérését nem tartjuk indokoltnak. Lakossági panasz esetén indokolt mérést végezni.
Természetvédelmi szempontból: az üzemelés jelentős környezeti hatást nem fog
kifejteni az építést követően normál üzemi működést feltételezve. Monitoring
végzését nem javasoljuk.
Talaj- és vízvédelmi szempontból: monitoring végzését nem tartjuk szükségesnek.
Hulladékgazdálkodási szempontból: monitoring végzését nem tartjuk szükségesnek.
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11. AZ ÜZEMBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÉS HAVÁRIA ESETÉN
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
Megelőzés
A rendkívüli szennyezések megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha azokat a
gépeket, berendezéseket, technológiákat, folyamatokat, amelyek a környezetszennyezés potenciális veszélyét hordozzák, biztonsági védelemmel látják el,
megfelelően karbantartják és felügyelik.
Ezen túl nagy gondot kell fordítani a dolgozók képzésére, az erőforrások biztosítására és a szükséges és elégséges mennyiségű kárelhárítási anyagok beszerzésére.
A megelőzés érdekében biztosítani kell az alábbi folyamatok biztonságát:
Veszélyes anyag tárolás:
Telephelyen nem történik veszélyes anyag tárolása.
Technológiai rendszerek karbantartása, a technológiai fegyelem betartása:
A repülőtér üzemeltetése karbantartást nem igényel
Repülőtéren belüli közlekedés:
Biztosítani kell a biztonságos közlekedés lehetőségét a közlekedési utak megfelelő karbantartásával. A közlekedőkkel be kell tartatni a telephelyen belül is a
KRESZ szabályait.
Fejlesztés:
Törekedni kell arra, hogy a technológiákban található potenciális veszélyeztető
elemeket (gépek, berendezések, folyamatok, eljárások) folyamatosan korszerűbbre, biztonságosabbra cseréljék, illetve amennyiben ez nem kivitelezhető, a
régi rendszerek biztonságát kell fokozni.
Erőforrás szükséglet és biztosítása
Humán erőforrások:
Az esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítását a reptéren dolgozó szakemberek végzik el a vezető/tulajdonos közvetlen irányításával. Baleset esetén
elvégzendő teendőket oktatások keretében sajátítják el a dolgozók. Az oktatás
kiterjed különös tekintettel:
- az egyes dolgozók kárelhárítás során végzendő feladataira
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- a beavatkozási pontok ismertetésére és
- az értesítés rendjére.
A működést irányító vezető feladatai:
• elvégzi a helyzetelemzést és a helyzetértékelést, így:
• azonosítja a veszélyhelyzetet előidéző tényezőket, feltárják a veszélyforrásokat,
• felméri a veszély várható hatásait, következményeit, nagyságát, súlyosságát,
• intézkedik a veszélyhelyzet megszüntetésének, csökkentésének módjáról,
• jelzi a veszélyes hatások terjedési irányát, hatásvonalát, térbeli és időbeli
eloszlását,
• valószínűsíti a károsodás jellegét, mértékét,
• irányítja és ellenőrzi a dolgozók rendkívüli esemény hatásának megszüntetésére irányuló tevékenységét,
• meghatározza a kivonuló személyi állomány összetételét és a szükséges felszereléseket,
• döntéshozatal,
• kezdeményezi külső szervezeteknél az üzem lehetőségeit meghaladó esetben
további külső erők, műszaki-technikai eszközök alkalmazását,
• együttműködik külső erők - hivatásos tűzoltóság, polgári védelem, mentőszolgálat rendőrség, környezetvédelem beavatkozása és a saját erők közreműködése esetén a polgármester által kijelölt vezető mentésirányítóval, ill. a
tűzoltást vezetővel,
• eleget tesz a hatóságok és intézmények felé az elrendelt bejelentési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségnek.
A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai
A lehetséges veszélyforrások:
- veszélyes anyag jut a környezetbe.
Havária vagy baleset bekövetkezése esetén, a környezet elemeire veszélyes
anyagok környezetbe jutása és a környezet egyes elemeinek veszélyeztetése esetén az alábbiak a teendők:
- Amennyiben a repülőtér területén belül keletkezett szennyezés az óvintézkedések ellenére vízminőséget veszélyeztet, értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot és a katasztrófavédelmi igazgatóságot.
Teendők, ha veszélyes anyag (pl. üzemanyag) jut a környezetbe
Amennyiben veszélyes anyagok, tárolója megsérül és az anyag a környezetbe
jut, akkor az alábbiak a teendők:
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• Hiba okának megszüntetése: a hiba okát felfedezve meg kell azt szüntetni,
tehát a sérült tárolóból másik, ép tárolóba, vagy kármentőbe kell helyezni.
Fontos, hogy a szennyezés utánpótlása megszűnjön.
• Összegyűjtés: a kiömlő anyagot közvetlenül szivárgásmentes edényben
össze kell gyűjteni.
A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
A kárelhárítás során keletkező hulladék egy részét a szennyező anyag anyagi
minőségénél fogva veszélyes hulladékként kell gyűjteni, kezelni (pl. szénhidrogénnel, egyéb veszélyes anyaggal szennyezett anyagok). A kárelhárítás során
keletkező hulladék magában foglalja a kármentesítéshez használt anyagokat,
valamint a szennyező anyagokat. A veszélyes hulladékokat az anyagi minőségüknek megfelelő (pl. műanyag hordó, vagy fémkonténer), ép, sérülésmentes
tároló edényzetben össze kell gyűjteni, azokat feliratozni kell és biztosítani,
hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A hulladékot a gyűjtőhelyen kell ártalmatlanításáig gyűjteni.
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírásait be kell tartani. Amenynyiben szükséges a veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. A keletkező hulladék
szállításával, kezelésével csak arra felhatalmazott (hulladék szállítási/kezelési
engedéllyel rendelkező) szervezetet lehet megbízni.
Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
A kárelhárítás folyamata során maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi
és tűzvédelmi szabályokat, amelyeket oktatás keretében kell elsajátítaniuk a dolgozóknak. A szabályok természetesen a repülőtéren eseti jelleggel munkát végző
külső szervezetek dolgozóira, munkatársaira is érvényesek, melyeket a területátadási jegyzőkönyvekben rögzíteni, vagy azokhoz mellékelni kell és a munkálatok során érvényesíteni kell.
A kárelhárítás során a haváriát okozó anyag az elhárításban részt vevő személyekre is potenciális veszélyt jelent, ezért különösen fontos a szennyező anyag
fajtájának, kémiai, fizikai jellemzőinek, illetve lehetőség szerint koncentrációjának ismerete. A kárelhárítás során az anyaggal történő közvetlen érintkezés lehetőségét megelőzően a munkát végzőket tájékoztatni kell ezekről.
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A konkrét esetet, illetve a veszélyeztetés jellegét figyelembe véve az előírt
egyéni védőfelszereléseket haladéktalanul fel kell venni és az elhárítás során
azokat használni kell, valamint ügyelni kell azok megfelelő használatára.
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12. ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen előzetes vizsgálati dokumentációban környezeti elemenként vizsgáltuk a
repülőtér hatásait az építési, üzemeltetési és felhagyási szakaszokra vonatkozóan. Ezek alapján elmondható, hogy a repülőtér csekély mértékű terhelést jelent a
levegőkörnyezetre. Ennek hatásterülete a szomszédos mezőgazdasági területek,
illetve telephely határán nem terjed túl, így levegővédelmi szempontból a repülőtér üzemeltetésének hatása elhanyagolható. A repülőtér fejlesztésének levegőkörnyezeti akadálya nincs.
A fejlesztés és üzemeltetés hatása a felszíni- és felszín alatti vizekre semleges. A
beruházás földtani közegre gyakorolt hatása elhanyagolható és kizárólag a repülőtér területére korlátozódik (tereprendezés, taposás). A működés hatása a talajra semleges.
A repülőtér üzemeltetése zajterheléssel jár. Ennek mértéke megfelel a zajvédelmi követelményeknek, a zajvédelmi hatásterület a szomszédos mezőgazdasági
területek határán nem terjed túl. A számított zajvédelmi hatásterületen védendő
lakóépületek nem találhatóak. A repülőtér megvalósításának zajvédelmi szempontból akadálya nincs.
A repülőtér tájképi érdekeket nem sért, egyedi tájképi értékeket hátrányosan
nem befolyásol, tájvédelmi szempontból nem jelentős. A terület vizsgálatát, az
élőhelyek és életközösségeik számbavételét és a tervezett fejlesztés időbeni és
térbeni kiterjedését figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a kellő elővigyázatossággal végzett munkavégzés összességében minimális hatással lesz a hatásterületre és életközösségeire.
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az érintett területen tervezett repülőtér fejlesztés, üzemeltetés és annak felhagyása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

79

1. sz. melléklet
A vizsgált terület elhelyezkedésének térképi bemutatása

Repülőtér

2. sz. melléklet
Szakértői jogosultságok

Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w www.hbmmk.hu
Iktatószám: 224-2-1.4-09-081/2017.
Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
Név: SÁMI LAJOS
Anyja neve: Lovász Jolán
Születési helye:Sáránd
Születési ideje:1947.08.11..
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1.
Kamarai nyilvántartási száma: 09-0481

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben
szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i):
Engedély jele:

Szakterület tevékenységi köre:

SZKV-1.2

Levegőtisztaság-védelem

SZKV 1.4

Zaj- és rezgésvédelem

___

Továbbképzési
időszak vége:

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.
A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1)
bekezdésére került kiállításra.
Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM

3. sz. melléklet
Engedélyek

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Tárgy: Biharkeresztes 0196 hrsz-ú ingatlanon
fekvő Fekete-éri II-1. mellékág csatorna
0+133-0+148 szelvényei közöt zárt szakasz
vízjogi létesítési engedélye
Ügyintéző: Szilágyi Ildikó
Dargó Gabriella
Vízikönyvi szám: Kutas IX/484.
Telefon: +36 (52) 511-033

HATÁROZAT
1./ A Bihar Airport Kf. (4110 Biharkeresztes, Fekete tanya 1.) részére, mint engedélyesnek
(a továbbiakban: engedélyes)
vízjogi létesítési engedélyt
adok arra, hogy a Biharkeresztes 0196 hrsz-ú ingatlanon fekvő Fekete-éri II-1. mellékág csatorna
0+133-0+148 szelvényei közöt zárt szakaszt alakítson ki a Tender Terv Kf., Debrecen által
402/M1/2018. szám alat készítet terv alapján.

2./ Az engedélyezet vízilétesítmények főbb műszaki adatai:
2.1. Tervezet áteresz
Helye:

Teljes hossz:
Jellege, mérete:
Fenékszint:
Mértékadó vízszint:
Épül:

Vízszállító képesség:
Mértékadó vízhozam:

Fekete-éri II-1. mellékág 0+133-0+148
szelvények közöt
Biharkeresztes 0196 hrsz.
15 m
∅80 cm előregyártot beton csőáteresz
előfejes lezárással
92,68 – 92,70 m.B.f.
93,26 - 93,27 m.B.f.
5-5 fm elő és utó 40 x 40 x 10 cm betonlap
mederburkolat
(Rézsűhajlás: 1:1,5, fenékszélesség: 0,8 m)
30x50 cm monolit beton lezárófogak:
0,287 m3/s
0,148 m3/s

____________________________________________________________________________________________
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Pf.: 155
Telefon: +36(52) 511-033,
E-mail: -

2.2. A vízilétesítmények vízügyi objektumazonosítói:
VOR
AYT941

Objektum név
Feketeéri-II-1. csatorna

Objektum típus
Vízfolyás

3./ Engedélyes köteles:
a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját a vízügyi hatóságnak bejelenteni és a felelős műszaki
vezető nevét, címét és képesítését megadni.
b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési
tevékenységről/ foglaltakat betartani.
c./ A vízimunka végzése során az engedélyezetől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a
vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.
d./ Betartani az alábbi előírásokat:
1. A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell
tárolni, hogy biztosítot legyen a módosítot 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdése szerint a felszín alat vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem
okozhatja a felszín alat víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együtes
rendeletben megállapítot (B) szennyezetségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A csapadékvíz szikkasztás nem okozhatja felszín alat víz, földtani közeg (B) szennyezetségi
határértéknél kedvezőtlenebb állapotát a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együtes
rendelet határértékei tekintetében.
3. Tudomásul venni, hogy tlos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen
halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot jutatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).
4. Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell
jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről,
azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodot
környezetet helyre kell állítani.
5. A vízilétesítmények kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat
kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
6. A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, illetve a vízimunkákat úgy kell végezni, hogy az
elvezetet vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek
meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
7. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyeztet
vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
szerint felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározot intézkedések
megtételére köteles (a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi tv. LVII. tv. 18. § (1) bek.).
8. A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak (A
vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő
keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait
betartani.
9.A vízilétesítményeket úgy kiépíteni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül
vezesse el. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend 52.§.(2) bekezdés)
10. A vízilétesítményeket, illetve vízimunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne
érintse aránytalanul károsan a természet környezetet, az élőhelyeket, más
környezethasználatokat, a természet vízháztartást.

11. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák
alat se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A
létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is
biztosítotak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
12. A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintet területeket rendezni kell.(147/2010.
(IV. 29.) Korm. rend. 6. §.)
13. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K001508-0004/2018. sz. vagyonkezelői
nyilatkozatában foglaltakat betartani.
14. A vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez be kell nyújtani a megvalósult állapotra vonatkozó
létesítményjegyzéket.
e./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/06853-2/2018. sz. szakhatósági állásfoglalásában
előírtakat, miszerint:
1. „A munkálatokat kizárólag vermelési időszakon kívül lehet végezni. November 15. február 28. időszakban a munkavégzés tloss
2. A munkálatokat a természetvédelmi értékek megőrzése mellet, a természetvédelmi
szempontok figyelembevételével kell végezni.
3. A kivitelezés során a munkaárokba, gödrökbe eső kétéltűeket, hüllőket a betonelemek
beemelése előt össze kell gyűjteni és a munkaterületen kívüli vizes szakaszra kell
elhelyezni.
4. Környezetet zavaró, káros környezeterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is
kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.
Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslatal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozot
elsőfokú határozat, Illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtot fellebbezéssel
lehet élni.”
f./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni,
valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt-e.
g./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően - a vízügyi hatóságtól megkérni.
4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre
emelkedésétől számítva 2020. november 15-ig hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes
kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.
5./ A határozat ellen a közléstől számítot 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi)
hatósághoz címzet, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint terület
vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezési eljárás díja 100.000 Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetet 1003400200283621-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton
készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor
hivatkozni kell a fellebbezet döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni
a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön
értesítés nélkül – véglegessé válik.

Indokolás
A Bihar Airport Kf. (4110 Biharkeresztes, Fekete tanya 1.) megbízásából a Tender Terv Kf. (4030
Debrecen, Óvoda u. 2.) 2018. szeptember 27-én vízjogi létesítési engedély iránt kérelmet nyújtot be
a Biharkeresztes 0196 hrsz-ú ingatlanon lévő csatornán zárt szakasz kialakítására vonatkozóan, a
Tender Terv Kf. 402/M1/2018. sz. terve alapján.
35900/6315-2/2018.ált. sz. és 35900/6315-3/2018.ált. sz. végzésemben hiánypótlást rendeltem el,
mely 2018. október 29-én teljesült maradéktalanul.
A benyújtot vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint a VIASTEIN Kf.
repülőtér építését tervezi a Biharkeresztes település külterületén. A repülőtér biztonsági zónája érint
a Biharkeresztes 0196 hrsz. alat csatornát. A repülőtér biztonságos üzemeltethetősége érdekében
az érintet csatornaszakaszt 15 m hosszban zártá átépítk.
Az áteresz Ø80 egy. beton csőátereszből kerül kialakításra. Az áteresz méretének kiválasztásakor
figyelembe vételre került a csatorna mértékadó vízhozama. A kiválasztot csőáteresz, a mértékadó
vízhozam mellet terhelésnél sem okoz 4 cm-nél nagyobb visszaduzzasztást a csatornán.
A tervezet zárt szakaszhoz elő és utó mederburkolat kerül kialakításra.
Az érintet mederszakaszt 5-5 fm hosszban 40/40/10 cm mederburkoló lapokkal burkolják.
A csapadék mennyiségek meghatározására 4 éves gyakoriságú 10 perces záporintenzitást vetek
figyelembe.
A tervező 2018. október 15-én kelt nyilatkozata szerint a tervezet vízilétesítmény közműveket nem
érint.
A vízvédelmi előírásokat a felszín alat vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm., a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vízügyi
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet valamint a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alat víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együtes rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet, a vízazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján tetem meg.
Határozatom meghozatalánál figyelembe vetem továbbá:
-

-

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/06853-2/2018. sz. szakhatósági
állásfoglalását
a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K001508-0004/2018. sz. vagyonkezelői
hozzájárulását és a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát

-

a kivitelezéssel érintet – a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő – ingatlan
(Biharkeresztes 0196 hrsz.) tulajdoni lapját
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot
a képviselet jogosultság igazolását

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:
„A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védet növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása", valamint 43. § (1)
bekezdése értelmében: „Tilos a védet állatajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más életevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
pihenő-vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."
A hüllők és kétéltűek a téli hideg ellen a vizek alján vagy az iszapban történő elhelyezkedéssel
védekeznek. Megóvásuk érdekében a hatóság a rendelkező rész 1. pontjában írt feltételt adja.
A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok
és egyedi előírások maradéktalan betartása esetén a vízjogi létesítési engedély kiadásának akadálya
nincs, ezért a Főosztály a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást
ad.
A szakhatósági állásfoglalás kérés 2018. október 5-én érkezet. A természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján és a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a hatóság a szakhatósági állásfoglalását a
megkeresés beérkezését követő naptól számítot huszonegy napon belül köteles megadni.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 9. pontjában biztosítot
környezetvédelmi hatáskörében eljárva a Főosztály megállapítja, hogy az érintet ingatlanok nem
érintenek szennyezet területet.
A Főosztály felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a tervezet repülőtér a környezet hatásvizsgálat
és az egységes környezethasználat engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozik, a repülőtér kialakításához kapcsolódó környezethasználat csak a rendeletben
előírt hatósági eljárást lezáró határozat véglegessé válását követően kezdhető meg.
A Főosztály a jogorvoslat utat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016, évi CL. törvény
(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján állapítota meg.
A Főosztály szakhatósági állásfoglalása 1996. évi LIII. - a természet védelméről szóló - törvény 16.§ (1)
35. § (1) a) és b), az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Kora. rendeletben és az
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjában biztosítot
jogkörök alapján került megadásra.”
Fentek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.1.a) pontja alapján a 200.000,-Ft
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezetségének eleget tet.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116.§ (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja,
előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom,
hogy a hatóság a fent meghatározot eljárási határidőn belül hozta meg döntését.
Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b)
pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő
hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
időtartama.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet
(a
továbbiakban:
Korm.
rendelet)
10.§
(1)
és
(3)
bekezdése,
az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet
1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont
a) alpontja állapítja meg.
Határozatomat a fentek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési
határidőn belül, az Ákr., a 13/2005. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv. 28/A .§ (1) bek., illetve
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján hoztam meg.
kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint

Borbélyné dr. Lassú Edina Anita
hatósági szolgálatvezető-helyetes
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3 lap / 6 old.

Bihar Airport Kf.,4110 Biharkeresztes, Fekete tanya 1. (CÉGKAPU)
Tender Terv Kf., 4030 Debrecen, Óvoda u. 2. (CÉGKAPU)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
4025 Debrecen, Hatvan u. 16. (NOVA SZEÜSZ)
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. (NOVA SZEÜSZ)
Iratár
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E-hiteles tulajdoni lap - szemle másolat
Megrendelés szám:490561/4/2020
2020.04.20
Szektor :

BIHARKERESZTES
Külterület
0197/2 helyrajzi szám

33

"címképzés alatt"
I. R É S Z

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
mûvelési ág/kivett megnevezés/

kat.t.jöv. alosztály adatok
k.fill.
ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett repülõtér
0
6.1697
0.00
min.o

terület
ha m2

II. R É S Z

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33993/2/2018.05.28
jogcím: apport
jogállás: tulajdonos
név: BIHAR AIRPORT KFT
cím: 4110 BIHARKERESZTES Fekete tanya 1
törzsszám: 26334239
III. R É S Z

1.

bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31831/2/2018.02.28
Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás során a 0197, 0198, 0199/2 hrsz-ú ingatlanok
összevonása, majd megosztásából keletkezett.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
TULAJDONI LAP VÉGE

