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1. Előzmények 

 

A debreceni beruházások fogadása szempontjából kiemelkedő jelentőségűek az ipari parkok, 

amelyek a szükséges infrastruktúra biztosításával szolgálják a vállalatok igényeit.  

Debrecenben jelenleg kilenc ipari park található.  

 

Debrecen Ipari Parkjai (2020) 

Debrecen legújabb, fejlesztés alatt álló ipari parkja a Déli Ipari Park a 47-es út mellett. A teljes 

(távlati) ipari park területe közel 600 hektár. A gazdasági övezetben a tervek szerint akár 18 ezer 

ember is dolgozhat majd. A Déli Ipari Park vezető szerepet kíván betölteni a régióban, amely 

illeszkedik Debrecen hosszú távú stratégiájához, nemzetközi színvonalú szolgáltatási köre pedig 

tovább erősíti Debrecen versenyképességét. 
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A Déli Ipari Park teljes távlati kijelölt területéből ipari parkként ezidáig 221 hektár került 

kialakításra. A már kialakított ipari park területére vonatkozóan a szükséges tanulmányok alapján 

a hatósági eljárásokat lebonyolították (előzetes vizsgálat, végleges művelésből történő kivonás, 

stb). Az ipari park feltáró útjai elkészültek, a közművek kiépültek. A már kialakított ipari parkba 

ezidáig 6 db cég betelepüléséről állapodtak meg, melyből 3 db cég már üzemel (Krones Hungary 

Kft., Deufol Hungary Kft., Vitesco), 1 db építési fázisban van (BHS Trans Kft.), 2 db pedig még 

nem kezdte meg az építkezést (ITK, Huxa kft.) 

A már megvalósult, üzemelő ipari parki területen túl a további Déli Ipari Park területek több 

ütemben, fokozatosan kerülnek kialakításra – a betelepülni kívánt cégek igényeinek megfelelően. 

A fokozatott igények miatt, az előzetes terveknek megfelelően szükségessé vált a DDIP 221 ha 

területének bővítése. Az ipari park bővítése, így a szükséges előzetes vizsgálati eljárások 

lebonyolítása több ütemben, fokozatosan történik az előkészítő munkafázisok (ingatlanszerzések, 

régészeti feltárások, stb) függvényében. 

2020. decemberében a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Georatio Bt. az ipari park 

100 ha-os bővítésére nyújtott be kérelmet, azonban a Megbízó 2021. februárjában kérelmét 

visszavonta, s jelen fázisban egy kisebb, kb 46 ha-os területrész előzetes vizsgálatának 

elvégeztetése mellett döntött.   

Fentieknek megfelelően, az Új Főnix Terv részeként a Debreceni Ipari Centrum kialakítás és 

fejlesztése keretében jelen EVD eljárással bővül a DDIP kb 46 ha területtel: DDIP-2.  

A területen az egységes víz/szennyvíz- és elektromos/gáz-hálózat a feltáró utak mentén kiépült. 

Az infrastruktúra átalakítás keretében megvalósult egy 5 ágú körforgalom és az ipari övezetet 

feltáró úthálózat egy része is.  

A soron következő bővítési terület (DDIP-2) vonatkozásában a régészeti feltárás ezidáig 

megtörtént.  

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) a már korábban kialakításra került 

Déli Ipari Park 46 hektáros bővítési területére (DDIP-2) készül el. 

A Kormány a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelete értelmében nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Déli Ipari Park kialakításához szükséges közigazgatási 

hatósági ügyeket, mely jelen dokumentáció elfogadására irányuló környezetvédelmi hatósági 

eljárásra is kiterjed.  
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A területen fekvő földrészletek beruházási célterületté lettek nyilvánítva (1191/2015. (III. 30.) 

Korm. határozat). 

Az Ipari Park bővítése kapcsán jelen környezeti vizsgálatot  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

3. sz. melléklet 120 pont a) alpontja („Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló 

terület kialakítása, műszaki infrastruktúrával való ellátása más célra használt területen  -  3 ha-tól 

nagyobb területre) alapján szükséges elkészíteni. 

Az EVD elkészítésével a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.) a 

Georatio Környezetbiztonsági Betéti társaságot (Georatio Bt., cégjegyzékszám: 09 06 016578) 

bízta meg. 

Az EVD a 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak 

megfelelően, a Rendelet 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelmények szerint készült el. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése során figyelembe vett jogszabályi előírások  

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

• a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési  

• eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,  

• valamennyi, a környezet elemeire vonatkozó, ill. a környezet védelmét szolgáló törvény, 

kormány-, ágazati-, miniszteri, ill. önkormányzati rendelet. 

A dokumentációt készítők a Magyar Mérnöki Kamara tagjai, és rendelkeznek környezetvédelmi 

szakértői engedéllyel.  Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésében közreműködtek: 

 

Sámi Lajos  

• zaj-védelmi szakértő - SZKV-zr/09-0481 

• levegővédelmi szakértő - SZKV 1.2./09-0481 

 

Muzsai Tünde 

• hulladékgazdálkodási szakértő – SZKV-1.1.-09-01242 

 

  



Előzetes vizsgálati dokumentáció                                                                              

Déli gazdasági övezet bővítése         - 

Georatio Bt., 2021. 

február 

  
 

8 

 

 

2. Kérelmező, szakértő adatai 

 

2.1.Kérelmező/beruházó 

 

Cég megnevezése: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Címe: 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.   

Cégjegyzékszám: 09-10-000327 

 

2.2.Szakértő 

  

Cég megnevezése: Georatio Környezetbiztonsági Bt.  

Cím: 4251 Hajdúsámson, Martinka, Darvas utca 31. 

Adószám: 27325492109 

Cégjegyzékszám: 09 06 016578 

Ügyvezető: Czéh Róbert 

Kamarai szám: 09-01294;  

Szakérői jogosultság: SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 

 

3. Tevékenység célja 

A tevékenység célja a Debrecen, Déli Ipari Park bővítése a DDIP-2, 46,38 ha nagyságú területtel. 

  

https://www.google.hu/maps/place/4251+Hajd%C3%BAs%C3%A1mson+Martinka%2C+Darvas+utca+31.+
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4. Tevékenység adatai, számításba vett változatok 

 

4.1.Tevékenység volumene 

 

Az EVD tárgyát képező ipari park bővítési terület (DDIP-2) nagysága pontosan 46,38 hektár.  

Az ipari park jelenlegi bővítési területébe betelepülő cégek közül jelenleg 1 db ismert: a kínai 

SEMCORP csoport, aki a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel aláírt megállapodás alapján egy 19 

ha-os telken 97 000 négyzetméter 

nagyságú üzemet tervez megvalósítani, 

melyben akkumulátor elválasztó fóliát 

(LiBSF) kíván gyártani. A földmunkák 

várhatóan 2021 második negyedévében 

kezdődnek. Az új létesítmény négy 

alapfólia gyártósornak ad otthont, 

valamint bevonási és hasítási 

munkánkra is létesít kapacitást. A 

Semcorp csoport várhatóan 2023 első 

negyedévében kezdi meg a gyártást, 

több mint 440 helyi munkahelyet 

létrehozva ezzel termelési, mérnöki és 

adminisztratív területeken. 

 

Régészeti feltárás gépi földmunkái, 

Semcorp csoport telephelyén, 2021. 

január  

 

A jövőben betelepülő további cégek tevékenységi köre egyelőre csak feltételezhető, az engedélyes 

tájékoztatása szerint valószínűsíthetően elektronika, gépgyártás, vegyipar, illetve ezek 

kombinációja lehet. 
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Az Ipari Park létesítése előtt a beruházó összegyűjtötte a területen NEM javasolt tevékenységeket, 

melyek a következők:  

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.-3. mellékleteiben megjelölt azon tevékenységek, 

melyeknek bizonyosan olyan hatásterületi igénye van, amelyek jelentős környezetzavarással 

tudnak működni, vagy technológiai érzékenységük küszöbszintje igen alacsony: 

 

• Radioaktív hulladék feldolgozó telep 

• Atomerőmű 

• Hőerőmű 300 MW kimenő hőteljesítménytől 

• Cementgyártás 

• Azbeszttartamú termék gyártás 

• Kalapácsos kovácsműhely 50 KJ/kalapács feletti energiafogyasztástól 

• Szennyvíztisztító telep 

• Veszélyes hulladék feldolgozó telep 

• Hulladékkezelő telep 

• Élelmiszeripari (új termék előállítás, feldolgozás) tevékenység 

• Állati anyagok feldolgozása 

• Nagy létszámú állattartás 

• Szálláshely, kemping, szabadidős, szabadtéri létesítmény 

• Égetőmű 

 

 

4.2.Telepítés, működés, kapacitáskihasználás tervezett időintervallumai 

 

Az ipari park iránti kereslet, befektetői, vállalkozói érdeklődés jelentős. A befektetői affinitást 

jelentősen növeli az ipari park kiváló geoföldrajzi pozíciója, a Debrecen Repülőtér közelsége és a 

minél előrehaladottabb infrastrukturális kiépítettség helyzete. Fontos, hogy az ipari park területén 

a betelepülni szándékozók átlássák a terület adottságait, vonatkozó előírásoka, tudják, hogy a 

tervezett beruházás milyen szintű további engedélyezési fázisokat igényel.  
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Ugyan a tárgyalások a potenciálisan betelepülő cégekkel folyamatosan zajlanak, azok kiléte 

ezidáig (a SEMCORP csoport beruházását kivéve) még nem ismert. 

Fentieknek megfelelően az ipari park létesítése koncepcionális jellegű.  

A jövőben betelepülő cégek tevékenységi köre egyelőre csak feltételezhető, az engedélyes 

tájékoztatása szerint valószínűsíthetően elektronika, gépgyártás, vegyipar, illetve ezek 

kombinációja lehet. 

 

A cégek betelepülése, így az egyes tervezési feladatok, konkrét építések fázisai, s így a működési 

fázisok is fokozatosan, több ütemben fognak megtörténni. 

A SEMCORP csoport várhatóan 2021 első felében (a szükséges engedélyek beszerzését követően) 

fogja megkezdeni a beruházás telepítését, a szükséges földmunkák megkezdésével. 

Az egyes építési fázisokat általában (jellegénél fogva) egy átmeneti, rövid időtartamban 

állapíthatjuk meg. A távlatban is mértékadó az üzemelési, működési fázis lesz.  

 

4.3.A tevékenység helye és területigénye 

 

Az EVD tárgyát képező ipari park bővítési terület (DDIP-2) nagysága pontosan 46,38  hektár.  

 

A teljes ipari park (DDIP) ÉNY részén található a Debrecen Nemzetközi Repülőtér; az ÉNY-É-

ÉK irányban Lke kertvárosias lakózónák (Tégláskert, Epreskert, Kerekestelep, Lencztelep) ill. K 

és D részén Mk mezőgazdasági (szántó) területek terülnek el. A DDIP K szélén halad a 47. sz. 

főút; ebből ágazik le a 4808. sz. közút és a 0505/85 hrsz. önkormányzati út. A DDIP D szélén 

halad a 481. sz. út.  

 

A DDIP-2 területet Ny felől a 106.-os számú Debrecen – Nagykereki vasútvonal határolja (a terület 

É-i részén a vasútvonal a területtől elkanyarodik). Dél felől a 0495/48 hrsz-ú ingatlannal határos, 

K-ről pedig a már kiépült Ipari Park É-D-i feltáró aszfaltútja határolja. A téglalap alapú terület É-

D irányban kb 834 m hosszúságú, szélessége (K-NY) pedig hozzávetőlegesen 560 m.  

Jelenleg a teljes DDIP 2 terület mezőgazdasági művelés alatt áll. Az érintett területre készült 

régészeti feltárás, illetve természetvédelmi feltárás.  
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A DDIP-2 kialakítása (jelen tervek szerint) az alábbi ingatlanokon történik:  

hrsz: 0495/49-71  (teljes ingatlanok) 

hrsz: 0497 hrsz-ú ingatlan É-i része 

Részletes területkimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A DDIP 2 (becsült) centrumának EOV koordinátái: X 239810; Y 843650.  

A DDIP-2 sarokponti koordinátái:  

 

EOVx: 240233     EOVx: 240235 

EOVy: 843408     EOVy: 843963 

 

EOVx: 239400     EOVx: 239402 

EOVy: 843383     EOVy: 843942 

 

 

1. ábra: DDIP-2. területe 
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A DDIP 2 zöldmezős fejlesztésként valósul meg, ezért az EVD-ben bemutatjuk az érintett terület 

környezeti állapotát, hogyan fog változni a környezeti állapot a projekt megvalósítása során.  

 

 

4.4.Tevékenység létesítményei 

 

A DDIP feltáró útjai közművekkel már kiépültek, 2 db közműudvar is kiépült, a megvalósulási 

dokumentációk és engedélyek rendelkezésre állnak. A DDIP-2 területet az ipari park É-D-i feltáró 

aszfaltútja K felől határolja (az ipari park K-NY-i, a 47. sz. főútból leágazó feltáró útja a Krones 

és a transzformátor-állomás között csatlakozik bele az É-D-i feltáró útba. A jövőben további 

feltáró utak, belső közműhálózat, illetve a betelepülő cégek belső úthálózata fog kiépülni, majd a 

betelepülő cégek épületegyüttesei, több ütemben, fokozatosan. 

 

 

4.5.Tervezett technológia 

 

A betelepülő cégek, s így az alkalmazott technológiák köre a korábbiakban ismertetettek szerint 

egyelőre egy kivétellel egyelőre nem ismert, az ipari park kialakítása jelen fázisban koncepcionális 

jellegű. 

 

4.6.Várható szállításigény, járműforgalom 

 

A DDIP-2 területére a jövőbeni cégek betelepülése, a telephelyek kialakítása folyamatos. Az 

építés, és a majdani üzemelés fázisának becsült járműforgalma, a fenti fázisok által becsülhető 

forgalomnövekedések jelen EVD zajvédelmi fejezetében kerülnek részletes elemzésre. 

 

4.7.A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 

Mivel a betelepülő cégek, technológiák jelen fázisban egy kivételével nem ismertek, a szükséges 

környezetvédelmi létesítmények és intézkedések egyelőre nem határozhatóak meg. Az ipari park 
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megvalósítás tevékenysége ebben a fázisban így különleges környezetvédelmi intézkedéseket nem 

igényel, a környezet-, a víz-, és föld-, a levegő védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak meg 

kell felelni. 

A kiépülő technológiákat a legjobb elérhető technológiák (BAT) alkalmazásával, a lehető 

legkisebb kibocsátás mellett kell megvalósítani. Az egyes környezetvédelmi intézkedéseket a 

betelepülő cégek engedélyezési eljárásai során (előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati 

engedélyes eljárás, építési engedélyezési eljárás, stb) szükséges kidolgozni.  

 

 

4.8.A telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges műveletek 

 

4.8.1. Tereprendezés 

 

A DDIP-2 területe 2020. évben még mezőgazdasági művelés alatt állt. Az ipari park kialakításával 

a terület termőföld funkciója megszűnik.  

Az egyes építési fázisok megkezdése előtt a földhivatalnál az érintett földrészletek végleges más 

célú hasznosítását engedélyezni szükséges. Az egyes cégek építési fázisainak első lépéseként az 

érintett területrész humuszmentesítését a vonatkozó jogszabályok szerint, érvényes engedély 

alapján szükséges elvégezni. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 50. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján talajvédelmi terv szükséges a humuszos termőréteg mentéséhez 

termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó területigényű tevékenység megvalósítása esetén. 

Tekintettel arra, hogy a beruházás területe meghaladja a 400 m2-t, a beruházások által érintett 

területeken gondoskodni kell a talaj humuszos rétegének mentéséről.  

A területről vett minták alapján elmondható, hogy a talajok humuszos rétegének vastagsága 

várhatóan 50-60 cm.  

A mentendő humuszos termőréteg pontos meghatározására külön talajvédelmi tervet kell 

készíteni, mely mind mennyiségi, mind minőségi szempontból értékeli és meghatározza az érintett 

ingatlanokon található, mentésre érdemes humusz mennyiségét. 

A szükséges mértékű tereprendezést, feltöltést és humuszmentést telephelyenként kell 

megvalósítani. 
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A humuszmentesítést követően az egyes, fokozatosan kiépülő telephelyek tereprendezési munkáit 

a szükséges mértékben, szükség szerint építési engedély alapján kell elvégezni.  

Az egyes telephelyek kialakítása a viszonylag magas talajvízhelyzet miatt feltöltéssel kialakuló 

beépítési terepszinteket kíván meg. Ehhez önálló anyagnyerő hely kijelölése nem szükséges, 

hiszen 10 km-en belül van működő bánya, illetve potenciális ásványi anyagnyerő hely. 

 

4.8.2. Szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

 

Mivel a betelepülő cégek köre jelenleg ismeretlen, a szállítási, raktározási, tárolási munkafázisok 

egyelőre nem határozhatók meg. A várható járműforgalommal mind az építés, mind a működés 

fázisában a zajvédelmi fejezet foglalkozik részletesen.  

A csapadékvíz elvezető csatorna a területet K felől határoló feltáró út építésével együtt ki lett 

építve. A teljes DDIP területén 2 db közműudvar már kiépült, melyben a csapadékvíz 

visszatartására záportározó került kialakításra. A telephelyek kialakításánál a csapadékvíz-

elvezetéséről vagy helyben szikkasztásáról, a már kiépült infrastruktúra figyelembevételével 

gondoskodni szükséges. A vízrendezésről részletesen az EVD csapadékvíz-elvezetés fejezete 

foglalkozik. 

 

4.8.3. Hulladékokkal történő gazdálkodás, szennyvízkezelés 

 

Az építési területeken a jelenlegi használatából eredően mezőgazdasági jellegű. 

A mezőgazdasági jellegű területhasználatból leginkább többnyire biológiai eredetű, 

takarmányozásra fel nem használt növény maradványok (kukoricaszár, szalma) maradhat vissza 

hulladékként (02 01 03 hulladékazonosító – hulladékká vált növényi szövetek) 

Esetleges föld alatti épületmaradványok (korábbi tanyák) visszamaradó bontási hulladékairól 

pontos adattal nem rendelkezünk, itt a 17-es csoportból (építési-bontási hulladék: 

hulladékazonosító 17 01 – beton, tégla, cserép és kerámia) várható hulladék kitermelése. 



Előzetes vizsgálati dokumentáció                                                                              

Déli gazdasági övezet bővítése         - 

Georatio Bt., 2021. 

február 

  
 

16 

 

A közművek, így a szennyvíz elvezetése is – a területet kelet felől határoló feltáró út mentén, a 

csatlakozási pontokkal kiépített. A belső szennyvízelvezetéseket, csatlakozásokat telephelyenként 

szükséges megvalósítani. 

 

4.8.4. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése 

 

A területről készült lőszermentesítési felmérés építési törmelék, vagy akár épületmaradvány jeleit 

azonosította, elszórtan a területen. A törmelék mennyisége nem számottevő. 

 

4.9.Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

 

A területre betelepülni szándékozó beruházók létesítményei és a betelepülő tevékenységek ebben 

a fázisban (egy kivétellel) nem ismertek, így az ipari park kialakítása, bővítése koncepcionális 

jellegű. 

A tevékenységek szempontjából a valószínűsíthető tevékenységekből indultunk ki, figyelembe 

véve a Vagyonkezelő által megadott, kizárt tevékenységeket. Figyelembe vettük továbbá a 

hatályos, illetve tervezett szabályozási tervben szereplő építési, használati feltételeket. A konkrét 

tevékenységek ismeretében a jövőben indítandó engedélyezési eljárások az előzőekben leírt és 

meghatározott feltételekkel kerülnek lefolytatásra a vonatkozó környezetvédelmi követelmények 

betartása mellett. 

 

4.10. Telepítési hely lehatárolása térképen, szomszédos területhasználatok 

 

Az ipari park (DDIP) ÉNY részén található a Debrecen Nemzetközi Repülőtér, az ÉNY-É-ÉK 

irányban Lke kertvárosias lakózónák (Tégláskert, Epreskert, Kerekestelep, Lencztelep) ill. K és D 

részén Mk mezőgazdasági (szántó) területek terülnek el. A DDIP keleti szélén halad a 47. sz. főút; 

ebből ágazik le a 4808. sz. közút és a 0505/85 hrsz. önkormányzati út. A DDIP déli szélén halad a 

481. sz. út.  

A DDIP-2 területet Ny felől a 106.-os számú Debrecen – Nagykereki vasútvonal határolja (a terület 

É-i részén a vasútvonal a területtől elkanyarodik). D-i határa a 0495/48 hrsz-ú ingatlan északi 

határával egyezik meg, K-ről pedig a már kiépült Ipari Park É-D-i feltáró aszfaltútja határolja. 
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A DDIP-2 Gá-Ip/2 övezeti besorolása lehetővé teszi ipari tevékenységet folytató vállalkozások 

betelepülését. 

A déli ipari park jelenlegi szabályozás szerint Gá-Ip/2 övezetbe sorolt területe településrendezési 

és környezetvédelmi szempontból ideális környezetben valósul meg. Védendő területhasználat 

(lakóövezet, objektum) a tág környezetben nyugat felé Szepes településrész 1,5 km-re, északra a 

Tégláskert szélső utcája (Madarász u.) 2,2 km-re, északkelet felé a Kerekestelep szélső utcája 

(Ozmán u.) 1,2 km-re, keletre a Biczó I. kert (Hosszúpályi út melletti) lakott területe 1,8 km-re, 

dél-kelet felé a Gugyori-telep 1,5 km-re, Mikepércs belterülete 1,5 km-re van.  

A terület eredeti területhasználatára a mezőgazdasági hasznosítás a jellemző. A Gá-Ip/2 övezeti 

besorolás zömében szántó, vagy kivett művelési ágakat szüntetett meg. 

 

A város ezen déli részén nagy kiterjedésű, összefüggő és infrastrukturális elemekkel zárt egységet 

képező területen is több táji elem jelenik meg. A magasabb fekvésű hátak löszös öntésterületei 

szántóként használtak (Szepes halom környezete). A talajviszonyokat tekintve a Tócó patak 

természetes határvonalat képez a löszös hordalékkúp és a homoktalajjal borított területek között. 

Debrecen közigazgatási területének D-i, DNy-i része kifejezetten gyengén erdősült. A vizsgált 

területen erdő nincs, legfeljebb kisebb facsoportok, vagy a tanyák környezetének vannak 

fásítottabb részei 

 

A tervezési terület környezetében É-ra a debreceni repülőtér területe van, D-i és Ny-i irányban 

alapvetően mezőgazdasági általános-, kisebb részben mezőgazdasági korlátozott területek, K-i 

irányban mezőgazdasági általános-, ill. mezőgazdasági korlátozott területek találhatók.  

 

4.11. Településrendezési eszközök módosításának szükségessége 

 

Az ingatlanok állami/önkormányzati és magán tulajdonban vannak.  

A jelenlegi (új) hatályos helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlése a 47/2020.(XII.28.) számú rendelettel fogadta el.  

Az ipari park DDIP-2 területtel való bővítése kapcsán a hatályos településrendezési eszközök 

módosítása folyamatban van.  
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A hatályos szerkezeti terv szerint a teljes ipari park területe „Ipari tevékenységhez köthető 

általános gazdasági terület (Gá-Ip)” övezeti besorolást kapott. Az érintett DDIP-2 terület Gá-Ip/2 

szabályozásba került. 

  

Az építési szabályzat alapján:  

• A Gá-Ip építési övezetek területe jellemzően gazdasági, valamint ipari tevékenységhez 

köthető raktározás és termelés, továbbá elsősorban nem a lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató rendeltetések elhelyezésére szolgál. 

• A Gá-Ip/1, Gá-Ip/2, Gá-Ip/3 és Gá-Ip/4 építési övezetek területén repülőtéri és műszaki 

infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó nagy telekterületű ipari, logisztikai célú 

építmények helyezhetők el 

A folyamatban lévő szabályozási terv módosítás során többek között a feltáró utak is 

kijelölésre kerülnek. 

 

4.12. Összetartozó tevékenységek 

 

Az EVD alapvetően a DDIP-2 terület kialakításának hatásait vizsgálja, azonban a vizsgálat -  

teljessége érdekében – figyelembe veszi a már kialakult ipari park területét, s a már működő, vagy 

építés alatt álló, illetve engedélyezés alatt álló tevékenységeket, mint összetartozó tevékenységeket 

is.  

 

4.13. A számításba vett változatok összefüggése településfejlesztési tervekkel, amelyek 

befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 

A tervezett ipari parki hasznosításnak nincsenek számításba vett egyéb változatai. A Déli ipari 

park kialakítása, a kijelölt területek fokozatos bevonása évek óta zajlik, a város számos stratégiai 

tervében megjelenik.  

  



Előzetes vizsgálati dokumentáció                                                                              

Déli gazdasági övezet bővítése         - 

Georatio Bt., 2021. 

február 

  
 

19 

 

 

5.  A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti 

elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 

 

Tárgyi fejezetben bemutatjuk az ipari park bővítésének települési környezetét, területfoglalását, a 

meglévő és kiépíteni szükséges infrastruktúrát.  

Mindezen alapinformációk bemutatását követően környezeti elemenként, illetve környezeti 

szakáganként bemutatjuk az ipari park bővítés telepítésének, működésének, és egykori 

felhagyásának hatásait, azok becslését. A jobb átláthatóság érdekében ezen, egyes alfejezetekben 

kitérünk a jelenlegi állapot bemutatására is. Bemutatjuk, hogy azegyes hatótényezők milyen 

jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, bemutatjuk, hogy a terület állapota és funkciói miként 

változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást. 

Bemutatásra kerül, hogy az egyes hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki 

(levegővédelmi és zajvédelmi hatásterület). 

Bemutatjuk tájra gyakorolt hatásoklat, ismertetjük a szükséges természetvédelmi intézkedéseket. 

 

 

5.1.Települési környezet 

 

A tervezett ipari park megvalósulása a város kiemelt, a kormány által is kiemelten támogatott 

projektje. Első körben 2006. évben történt engedélyeztetés ~87 ha kiterjedésű ipari park gazdasági 

(Ge) övezet létesítésére, majd a 2017-ben elkészült EVD alapján az ipari park környezetvédelmi 

engedélye 221 ha-os területre bővült. 

Az ipari park létesítése alapvetően megváltoztatja a táji és településképi állapotot. A beruházás 

megvalósulása a terület olyan jelentős átalakulásával jár, hogy annak befejeztével a helyszín 

területhasználata, a környezet-, és természetvédelmi adottságok, illetve igénybevétel teljesen más 

funkciót, értékrendet fog képviselni. Mindezt a korábbi településrendezési és beruházási tervek 

figyelembe vették, elfogadták.  
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Természetvédelmi szempontból a természetvédelmi hatóság (HNP Igazgatóság) 1996 és 2004 

között értékelte a terület természeti, tájképi adottságait, s megállapította, hogy természetvédelmi 

oltalom alá, illetve, Natura 2000 védelem alá helyezése nem indokolt. 

A hatóság elfogadta az iparterületté nyilvánítást, hozzájárulásával lemondott a terület táji 

értékeinek változatlan fenntartásáról, természetszerű állapotban tartásáról. 

Az ipari park fokozottabb eséllyel segíti a gazdaságélénkítést, a foglalkoztatást, a 

környezetvédelmi törekvést és a fenntartható fejlődés érvényesülését, mint a korábbi 

területhasználat. 

 

5.1.1.  Területfoglalás, területkialakítás 

 

A kialakuló egybefüggő övezet a jelenleg érvényes szabályozás szerint „Ipari tevékenységhez 

köthető általános gazdasági terület”, Gá-Ip jelöléssel.  

 

A DDIP-2 területe Gá-Ip/2 szabályozási kódot kapott.  

A hatályos építési szabályzat szerint: „A Gá-Ip/1, Gá-Ip/2, Gá-Ip/3 és Gá-Ip/4 építési övezetek 

területén repülőtéri és műszaki infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó nagy telekterületű ipari, 

logisztikai célú építmények helyezhetők el,ahol 

• repülőtériésműszakiinfrastruktúrafejlesztésekcéljáraszolgálótelkek a 2.mellékletben 

meghatározott legkisebb telekmérettől eltérően is kialakíthatók; 

• a repülőtéri és műszaki infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó nagy telekterületű ipari, 

logisztikai célú építményeket kiszolgáló funkciójú és legfeljebb közepes tűzrendészeti 

kockázati osztályú épületek elhelyezése esetén az oldalkert legkisebb mérete 6 méter, 

azonban az oldalkertre néző homlokzatmagasság nem haladhatja meg a 7,5métert; 

• a repülőtéri és műszaki infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó nagy telekterületűipari, 

logisztikai célú építményeket kiszolgáló funkciójú és magas tűzrendészeti kockázati 

osztályú épületek elhelyezése esetén az oldalkert legkisebb mérete 10 méter, azonban az 

oldalkertre néző homlokzatmagasság nem haladhatja meg a 12,5métert.” 
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A telekalakítások előre láthatóan nem egyidőben és nem összefüggő területi kiterjedésben fognak 

bekövetkezni. A szabályozási tervben megadott telephelyméretek a betelepülő vállalkozások 

igényei szerint fognak megtörténni. 

 

A szabályozási előírások mellett a területre vonatkozó további általános kitételek 

• A repülési eseményeket zavaró tükröződő felületek beépítése (legyen az napelem, üvegfal, 

tető) nem célszerű vízszintes, vagy ahhoz közeli síkban.  

• Figyelembe kell venni az iparterületen elhelyezendő épületek tájolásánál az éves átlagos 

szélirányt és szélsebességet az esetleges kedvezőtlen turbulenciák felerősödésének 

elkerülése céljából.  

• Rádió kommunikáció: VHF, UHF tartományban nem célszerű sugározni (bár ez a 

frekvencia és a teljesítmény pontosítása után kalibrálható).  

• A légiforgalmi (125,9 132,4 MHz) és az ILS (110,1Mhz) vivő sávban nem engedélyezett 

a kommunikáció, a közcélú 2.4GHz vagy 5GHz tartomány megengedett. 

• Az ipari parkon belül kialakuló utak mentén és ingatlanokon max. 25 m koronaszintű 

fafajok telepíthetők. 

• A területen csak a repülésbiztonságot nem veszélyeztető alternatív energiatermelők, mint 

geotermikus, alacsony üzemszintű szélgenerátor, visszaverődés mentes napkollektor, 

napelem) alkalmazása javasolt. 

• Az egyes madárfajok számára fészkelési lehetőséget nyújtó zöldtető, zöldfal nem javasolt. 

 

5.1.2. Közlekedési kapcsolatok 

 

Közúti közlekedési lehetőségek közül adott az ipari parkot keletről határoló 47. számú főút, a 

területtől nyugatra az M35-ös számú autópálya és a két közlekedési vonalat összekötő, a teljes, 

kiépítendő ipari park déli határát képező 481-es számú főút, illetve a jelen vizsgálat tárgyát képező 

területek (DDIP-2) nyugati határán megépült feltáró, belső gyűjtőutat (Duennium utca), valamint 

a 47-es főúton a közelmúltban kiépült útkapcsolatok (új körforgalomtól bekötő- Ördög utca, illetve 

trafóállomás és a Krones közötti bekötő út). 
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A továbbiakban tervezett közúti kapcsolat kiépítése a 481. sz. főúttal, illetve a további, szükséges 

feltáró, belső utak kiépítése az egyes területrészek, későbbi telephelyek eléréséhez. 

 

A további közlekedési szakaszok építése történhet a területek beépülésének üteméhez igazítottan.  

 

A közúthálózat forgalmi zavaraitól független villamos közlekedés kiterjesztése keretében, a 

jelenlegi észak-déli vonal meghosszabbítása tervezett a vasúti területek Nagyállomás tágabb 

környezetében történő különszintű keresztezésével déli irányban, feltárva a tervezett „Aeropolis” 

városrészt, elérve a repülőteret és a Déli Ipari Park területét.  

A városon belüli kelet-nyugat irányú kapcsolatok biztosítására a Tócóskert lakótelep és a Zsuzsi 

vasút végállomásánál lévő Faraktár utcai terület között, a városközponton és a Dobozi kert 

lakótelepen keresztül épül villamos vonal.   

A villamos és a trolibusz közlekedés speciális infrastruktúrát igénylő járműparkja számára a 

Salétrom utcai járműtelep megtartása mellett – a jelentős vonalhossz növekedés miatt – egy új 

járműtelep is szükséges a Déli Ipari Park területén. 

 

Vasúti kapcsolat lehetőségét a meglévő 106-os (Debrecen-Nagykereki) vasútvonal biztosítja. Az 

iparvágány kialakítása az ipari park felé külön igény és terv alapján valósulhat meg. A vasúti 

kapcsolat ezáltal biztosítható lesz a repülőtéri konténerterminállal. Ennek kiemelkedő jelentősége 

van azáltal, hogy a Debrecenből induló menetrendszerű konténerszállító vonatok a törökbálinti és 

a bécsi terminálokon keresztül jelentenek majd közvetlen logisztikai kapcsolatot a tengeri kikötők 

és Kelet-Magyarország, ezáltal a déli ipari park között. Ez a térségbeli gyárak, vállalatok számára 

jelent versenyképes, környezetbarát és gyors alapanyag beszállítást, illetve az exporttermékek 

kiszállítását biztosítják a tengeri kikötőkből a világ bármely tájára Debrecenből.  

 

A légi kapcsolatot a Debreceni Nemzetközi Repülőtér teher-, áru-, és utasforgalma biztosítja. 

Ebben nagy szerepet kap a repülőtér és az ipari park közvetlen közlekedési kapcsolatainak a 

kialakítása. 
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5.1.3. Infrastruktúra 

 

Az ipari park közművekkel a városi gerinchálózatokról ellátható. A közművek első ütemben az 

északi és déli közműközpontig (közműudvarig) épültek ki, majd a DDIP-2 területét keletről 

határoló belső fő gyűjtőúttal egyidejűleg kiépültek a közmű gerinchálózatok, és csatlakozó 

létesítmények (szennyvíz, csapadékvíz átemelők, záportározó, stb) is. Az egyes építési helyek 

ellátása innen már igény szerint valósulhat meg. 

A hírközlési hálózat a feltáró út mentén szintén kiépült.  

A vízellátásra szolgáló gerincvezeték (Bojta utca István utca sarki NA 600-as ac. vízvezetékről 

lecsatlakozó NA 400-as vezeték) kiépült. Megjegyzendő, hogy a teljes ipari park kiépülését 

követően akár extrém magas vízigények is jelentkezhetnek, ezért a későbbiekben felmerülhet az 

ipari park részére önálló vízbázis megkutatása, majd megvalósítása. Ugyanez a szennyvíz 

tisztítására is felmerülhet, önálló tisztítótelep létesítésével. 

A terület áramellátása szintén kiépült, így jelenleg biztosított (kiépült 132/22 kV-os transzformátor 

alállomás). A jövőben az energiahálózat fejlesztése tervezett. 

Az energiahálózat bővítésére, kapacitásnövelésére tervezett távvezeték a nyugati irányból lenne 

bevezetve a területre, melyet egy nyugati alállomásba lenne bevezetve melynek a helye előzetesen 

a DDIP-2 területre esne. A keleti és a nyugati alállomás össze lenne kötve (vélhetően 132kV-os 

vezetékkel). Az ehhez szükséges területbiztosítást a Vagyonkezelő figyelembe vette a DIP 

koncepció megalkotásánál. 
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5.2. Zaj,- és rezgésvédelem 

 

Az EVD jelen fejezetében a zajkörnyezeti hatásokat vizsgáljuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 4. sz. mellékletében előírt kötelező tartalmi követelmények szerint.  

 

Ennek értelmében a következőket vizsgáljuk: 

- zaj/rezgésforrások (zajkibocsátás)  

- zajterhelési helyzet meghatározása  

- a zajterjedési adottságok/lehetőségek  

- zajvédelmi hatásterület meghatározása.  

 

Zajmérési adatok hiányában a vizsgálatokhoz számításokat alkalmazunk a vonatkozó rendeletek 

és előírások figyelembe vételével.  

Előzetesen közöljük a zajterhelési határértékeket is.  

 

Vizsgálati és számítási módszerek  

 

A tárgyi fejezet készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettük 

figyelembe: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek  

- MSZ 18150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.  

- ÚT 2-1.302: 2003 Útügyi előírás: közúti közlekedési zaj számítása 
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Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 

 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 

részletes szabályairól  

módosította: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU irányelv) 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

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. 

K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 

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. 
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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)  

 

A közvetlen hatásterületet, a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületét a 284/2007. (X. 29. 

) Korm. rendelet 6. §-a definiálja. A hatásterület területi funkcióinak ismertetésénél a zaj és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet területi funkció elnevezéseit használjuk. 

 

A környezeti zajforrás zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a 

zajforrásból származó LZ zajterhelés:  

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 

a) LTH-10 ΔL>10 dB 

b) LHT ΔL≤10 dB 

c) LTH ΔL<0 dB 

d) LÜ nem védendő környezet 

e) 55/45 gazdasági környezet 

 

, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre 

megállapított zajterhelési határérték. 

 

A zajterhelési határértékek  

 

A tényleges/számított zajterhelések mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben rögzített határértékekkel vetjük össze.  
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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 határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB)* 

 N É 

1. 45 35 

2. 50 40 

3. 55 45 

4. 60 50 

 

1. üdülőterület, egészségügyi területek 

2. lakóterület, 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. 

*: az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.  

 

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 (a 27/2008. (XII. 

3.) KöM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint): 

 

 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, külterületi közutak stb. 

C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 

*: 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.  

 

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.  

 

Ezekre a számítási módszerekre és határértékekre a további fejezetekben csak hivatkozunk.  

 

5.2.1. A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése  

 

A jelenlegi állapot a DDIP-2 és védendő területek elhelyezkedésétől, a zajkibocsátások 

jellemzőitől ill. a zajterjedés adottságaitól függ.  
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 A DDIP-2 területi jellemzői  

 

A bővítési DDIP 2 terület Debrecen déli külterületén található, az újonnan létesített DDIP 

részeként. A DDIP teljes egészében Gá-Ip - Ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági 

terület – övezetbe tartozik. 

 

A DDIP ÉNY részén található a Debrecen Nemzetközi Repülőtár; az ÉNY-É-ÉK irányban Lke 

kertvárosias lakózónák (Tégláskert, Epreskert, Kerekestelep, Lencztelep) ill. K és D részén Mk 

mezőgazdasági (szántó) területek terülnek el. A DDIP K-i szélén halad a 47. sz. főút; ebből ágazik 

le a 4808. sz. közút és a 0505/85 hrsz. önkormányzati út. A DDIP D-i szélén halad a 481. sz. út.  

A DDIP-2 Gá-Ip/2 övezeti besorolása lehetővé teszi ipari tevékenységet folytató vállalkozások 

betelepülését is. Az övezetbe betelepítendő telephelyek részei lesznek a DDIP-nak (Debreceni 

Ipari Centrumnak). A DDIP belső fő úthálózata mára kialakult.  

A bővítési DDIP 2 elválaszthatatlan egységet képez a DDIP-al. Övezeti besorolásuk is azonos.  

A DDIP területén már több telephely található:  

 

cégek tevékenység fő ha státusz 

Krones H. Kft. gépgyártás 500 15 ü 

Deufol H. Kft. raktározás 120 15 ü 

ITK buszgyártás N/A 20 nké 

Vitesco elektromos autóipar 500 10 ü 

BHS Trans Kft. logisztika 60 4 é 

Huxa Kft. built to suit N/A 12 nké 

ü: üzemel; nké: nem kezdte meg az építkezést; é: építkezés  

 

Ezek és az 5 ágú körforgalom környezeti hatását háttérterhelésként vesszük figyelembe.  

A DDIP ÉNY részén található a Debrecen Nemzetközi Repülőtár (Kkö övezet); az ÉNY-É-ÉK 

irányban Lke kertvárosias lakózónák (Tégláskert, Epreskert, Kerekestelep, Lencztelep) ill. K és D 

részén Mk mezőgazdasági (szántó) területek terülnek el. A DDIP K szélén halad a 47. sz. főút; 
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ebből ágazik le a 4808. sz. közút és a 0505/85 hrsz. önkormányzati út. A DDIP D szélén halad a 

481. sz. út.  

A DDIP területén mára betelepült objektumok által okozott háttérzajt a DDIP 2 területre 

betelepítendő üzemek létesítési engedélyezésénél figyelembe kell venni. A közeli 47. és 481. sz. 

út forgalma döntő módon meghatározza az alapzajt. (A 4808. közút hatása nem jelentős; a 0505/85 

hrsz. önkormányzati út forgalma a DDIP és DDIP 2 belső forgalmának tekinthető.)  

 

Jellegzetes távolságok (X) a DDIP-2 bővítési területének centrumától: 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP 

Debrecen CP (É) 844067 246378 6586  

     

47. főút (K) 844952 240171 1300  

körforgalom (ÉK) 845048 241044 1800  

bekötő út (ÉK) 843987 240574 850  

381. út (D) 843643 238419 1405  

Repülőtér CP (ÉNY) 842981 241679 1995  

vasút (DNY) 843288 239663 360  

üzlet CP (ÉK) 844830 242197 2620 MP1/1 

aszfaltkeverő (ÉK) 844943 241449 2060 MP1/2 

T1 (É) 843817 240524 730 MP2/1 

Th1 (É) 844645 241316 1785 MP1/3 

Th2 (É) 844407 241164 1530 MP1/4 

Th3 (É) 844534 241033 1495 MP1/5 

T2 (K) 844894 239906 1195 MP2/2 

Th (ÉK) 844011 239890 790 MP1/6 

DDIP CP (K) 844560 240020 866 MP3 

Lt (NY) 841748 240106 1960 MP4 

DDIP 2 CP 843650 239810 0  

 

CP: centrumpont; Th: (belső) telephely; T: tanya; Lt: lakóterület; MP: megítélési pont.  
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2. ábra: megítélési pontok elhelyezkedése 

 

A DDIP-2 környezetében üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület 

nincs.  

 

Az MP1 megítélési pontok telephelyeken, az MP2 pontok tanyákon vannak. MP3 ponttal jelöltük 

a DDIP (1. ütem) centrumpontját; formálisan ide koncentrálva a betelepített telepek zajcentrumát. 

A MP4 kritikus megítélési pont: Szepes Sárga dűlő 56. (A Debrecen, Ozmán u. 6. lakóház 2750 

m távolságra található.) A DDIP és DDIP 2 fokozatos betelepülésével az MP2 pontokon lévő 

tanyák megszűnnek.  

 

A DDIP ás a DDIP-2 területére érvényes üzemi zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet alapján: nappal/éjjel 60/50 dB.  

MP1/1 

DDIP 2 

MP3 

MP2/1 

MP1/2 

MP2/2 

MP4 

MP1/3 

MP1/4 

MP1/5 

MP1/6 
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A DDIP-2 távolabbi környezetében (ÉK és NY irányban) Lke és Lf lakóterület ill. (NY-D-re) 

mezőgazdasági területek találhatók. Előbbire 50/40 dB a zajterhelési határérték; utóbbi zajtól nem 

védendő terület.  

 

 Megítélési pontok  

 

Feltehető, hogy a DDIP-2 (bővítési) területére betelepülő üzemek okozta háttérzaj sem lesz 

domináló a közúti forgalom okozta alapterheléshez képest. (Ha a ΔLA<3 dB, a vizsgált zajforrástól 

származó LAeq az alapzajtól függetlenül nem határozható meg.)  

A jelenlegi háttérterhelést és az alapzajt a DDIP-2 centrumpontjában határozzuk meg. Ez történhet: 

mérésekkel, számításokkal. A Debrecen Stratégiai Zajtérkép-2017. még erre a területre nem 

vonatkozik (utcák zajterhelése nem azonosítható). Ezért a DDIP-2 terület peremén lévő utcák 

zajterhelés-értékét a korábbi zajtérkép: Vibrokomp 2013. alapján vehettük figyelembe. A területen 

zajmérésről nincs tudomásunk. A betelepített Vitesco (MP1/6) zajkibocsátása sem ismert.  

 

Alapzaj számítás 

 

Aktualizált adatokkal számítjuk az alap/háttér-terhelést. Ehhez felhasználjuk a hasonló 

tevékenységek (Debrecen Ipari Parkok) zajkibocsátási jellemzőit.  

 

Zajminőség (háttér-zajterhelés)  

 

A DDIP-2 bővítési terület zajminőségét a háttér/alap-zajterheléssel jellemezhetjük. Ezek az 

értékek mérési adatok ill. (modell)számítások eredményei lehetnek. Közvetlen mérési adatok 

hiányában a háttérterhelést becsüljük. Az LW zajkibocsátás (dB) technikai jellemző; első 

megközelítésben arányos a felhasznált P (kW) villamos energiával: kb. 55+10 lg(P).  

 

Telephelyek okozta zajterhelés 

 

A DDIP területen már vannak üzemelő telephelyek: üzemi zajforrások. A DDIP EVD-2017. 

dokumentumban becsléssel meghatároztuk a várható összesített zajkibocsátást nappal/éjjel: 
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101,4/95,9 dB. Ez a kibocsátás elsősorban a DDIP és DDIP 2 területére betelepített telephelyeken 

okoz zajterhelést. Végeredményben ez okozza a DDIP 2 háttérterhelését is.  

A becsült zaj-teljesítmény szintek és üzemidők (300/10 perc) alapján számítottuk a háttérterhelést 

a DDIP-2 centrumpontjába.  

 

LAeq(d,h) dB nappal éjjel 

DDIP 2 CP  28,1 22,6 

Vitesco  31,1 25,0 

eredő terhelés 32,9 27,0 

 

Ezek a zajszint értékek tekinthetők az ipari eredetű háttér-zajterhelésnek a DDIP-2 területén.  

 

Természetesen a DDIP-2 betelepítése során (a telephelyek üzemi zajkibocsátásától függően) 

változik a DDIP 2 zajterhelése is.  

 

Közlekedési zajterhelés 

 

A DDIP-2 terület szempontjából fontos a távolabbi közutak zajkibocsátása és zajterhelése. Az 

okozott zajterhelés elméleti úton számítható. A közlekedési eredetű zajkibocsátást az ÚT 2-1.302: 

2003 útügyi előírás szerint számíthatjuk a közút jármű-forgalmi adatainak ismeretében.  

 

gjm. kategória I. II. III. 

ÁNF 47. főút 33250 1140 872 

ÁNF 481. út 7121 442 177 

ÁNF körforgalom 38100 1310 1000 

 

, ahol járműkategóriák I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); III: nehéz teher-

gépkocsi, busz (n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mértékadó órai forgalom ÁNF/10. 
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A közutak közlekedése által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint: LAeq(7,5):  

 

LAeq(7,5) dB nappal éjjel 

47. főút 77,3 69,2 

481. út 70,8 62,7 

körforgalom  76,0 67,9 

 

Az útburkolat érdességétől függő korrekció: Kg=0,29. 

Távolságtól és hangvisszaverődéstől függő korrekció: (Kd)g,s,t,j=Cg,s,t,jxlog(7,5/d); Cg,s,t,j=12,5. A 

többi korrekciós tényező hatását 0-nak vettük.  

 

A közutak közlekedése által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint: LAeq(X):  

 

LAeq(X) dB X (m) nappal éjjel 

47. főút 1284 49,1 41,3 

481. út 1499 42,1 33,9 

körforgalom 1762 46,4 38,2 

 

A közúti közlekedések okozta egyenértékű A-hangnyomásszint a DDIP-2 területen:  

 

LAeq(d) dB nappal éjjel 

közúti alapzaj 51,5 43,5 

 

A Debreceni Repülőtér és a 106. MÁV vasútvonal zajkibocsátása zajeseményekhez köthető.  

 

 

Az előbbi értékek figyelembevételével (összegzésével) számított egyenértékű A-hangnyomás-

szint a DDIP-2 területen:  
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LAeq(d,h) dB nappal éjjel 

közutak  51,5 43,5 

repülőtér 43,3 32,4 

vasút 54,8 -- 

közlekedési 56,7 43,8 

 

Ezek a zajszint értékek tekinthetők a DDIP-2 területen alap-zajterhelésnek.  

 

 

5.2.2. A tervezett állapot bemutatása és elemzése  

 

A DDIP-2 kialakítása (bővítése) és üzemelése megnöveli a környezeti zajszintet.  

 

 

A létesítés hatása a zajkörnyezetre  

 

A létesítés célja a 46 hektáros DDIP 2 belső közművesítése (útépítés, víz, szennyvíz és 

csapadékvíz elvezetés, gáz, villany) a betelepülni szándékozó vállalkozások infrastrukturális 

igényeinek kiszolgálása céljából.  

 

A terület belső közművesítése a tervek szerint fokozatosan, a telephelyek betelepülésével fog 

megvalósulni.  

A tervezett közművesítésnek nincsenek számításba vett változatai. A tevékenység telepítése miatt 

anyagnyerő- vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése nem szükséges.  

 

A terület jelenlegi mezőgazdasági művelése miatt jelentős terület/felszín alakításra és növényzet 

irtására nincs szükség. Műtárgy bontása nem történik.  
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A telepítéséhez és megvalósításához szükséges az építési anyagok helyszínre szállítása a keletkező 

hulladékoknak a területről való elszállítása ill. ezeknek a beépítésig illetve elszállításáig történő 

deponálása.  

 

A tevékenység (közművesítés) megvalósításához szükségesek munkagépek és tehergép-járművek 

dízel üzeműek.  

 

A tevékenység (közműépítés) első lépcsőjének várható kezdési időpontja 2021. március, várható 

időtartama <10 hónap.  

 

A DDIP-2 tervezési területe nem tartalmaz bontandó létesítményt, (illegálisan), lerakott hulladékot 

(illetve a lőszermentesítési térkép alapján kis mennyiségű törmelék azonosítható a felszín alatt). A 

felszíni burkolatok és növénytakaró felszedése és kezelése során használt (dízel üzemű) 

munkagépek, járművek levegőterhelése a létesítési levegőterhelésekhez hasonló. Növényi 

hulladék aprítása, komposztálása és égetése a tervezési területen nem történik.  

 

Éjszaka nincs építés. Alkalmazandó munkagépek: árokásó, homlokrakodó, autódaru stb. Az 

együttműködő munka-gépek becsült teljesítményigénye: 100 kW.  

 

A zajforrások akusztikai adatai (nappal): 

 

zajforrás  LW (dB) ÜI/MI 

1 db szállítójármű  98  40/480 

1 db árokásó gép  104 120/480 

1 db autódaru 106 50/480 

1 db homlokrakodó  102 120/480 

1 db vibrohenger 108 100/480 

 

, ahol LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI: üzemidő (min); MI: megítélési idő (min) nappal: éjszaka 

nincs építés (MI=0/30 min).  
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A táblázatban ismertetett zajforrások által okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól 

származóként számolható. Az eredő zajteljesítmény-szint 104,5 dB.  

 

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet előírásait 

alkalmaztuk.  

A számítás során a korrekciós tényezők: KL 1,2 dB, Km 4,7 dB ill. X távolságtól függő korrekciót: 

Kd=20 lg(X)+11=69,8 dB a felvett MP2/1 (tanya) helyzetére tekintettel.  

 

A fenti számításokat alapul véve, az MP2/1 helyen várható zajterhelési érték LAM 34,7 dB (620 m 

távolságnál).  

 

Az MP2/1 tanya zajterhelése az infrastruktúra létesítésekor kisebb az LTH: 60 dB építőipari 

kivitelezési (>1 hó) határértéknél: túllépés nem várható.  

 

Hatásterület létesítéskor  

 

Az építési terület környezetében zajvédelmi terület: lakó/tanya épület található.  

Az építési hatásterület számításakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1b) pont értelmében LZ=50 dB 

(nappal, <1 év kivitelezéskor).  

A zajvédelmi szempontból kritikus szerkezeti munkák során a hatásterület a tevékenység 

végzésének helyétől számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=138 m (nappal).  

 

A hatáskör középpontja vándorol a kivitelezés ütemében. Differenciáltabb eredményeket kapunk, 

ha a DDIP-2 létesítési tömbjeinek (esetleg telkeinek) centrumába számítjuk a létesítés okozta 

zajterhelést ill. ide helyezzük a 138 m sugarú zajhatáskörök középpontját.  

 

Természetesen a DDIP-2 kialakításának vannak/lehetnek olyan speciális eszközei, zajforrásai, 

amelyek miatt módosulhat az előbbi általános számítás. Számításbiztonsági okokból a DDIP-2 
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kialakításának időszakában várható hatásterület sávszélességének vesszük a számított 138 m 

távolságot (a DDIP-2 eszmei határvonal körül).  

 

 

5.2.3. A DDIP-2 működése során várható zajhatások 

 

Jelenleg betelepítési szerződés egy cég esetében jött létre: a közelmúltban, jelen EVD készítése 

során bejelentett (korábbi fejezetben bemutatott) SEMCORP vállalat esetében. A vállalat által 

alkalmazni kívánt technológiákról és a szükséges építési volumenekről jelen fázisban nincsenek 

részletes információk. Az ipari parkban átlagosan 10 ha-os telekalakítás várható. Az egész DDIP 

2 övezeten belül a gép/elektronika-ipar és a logisztika lesz favorizálva. A konkrét tervek és 

kapacitások ismeretében fentiek alapján egyelőre csak becsülhető a DDIP-2 üzemelésének 

zajterhelése.  

 

A DDIP-2 infrastruktúra kialakítása után és/vagy párhuzamosan megkezdődhet a telephelyek 

betelepítése. Ez a kialakított területszerkezethez és infrastruktúrához illesztéssel történhet. 

Ugyanakkor igazodni kell a DDIP mára kialakított technikai és tervezett adottságaihoz is.  

 

A DDIP-2 működése:  

- betelepült telepek és technológiák üzemeltetése,  

- a DDIP-2 kiépült adottságainak karbantartása, szükségszerű bővítése.  

 

Jelenleg ismeretlen a DDIP-2 bővítési terület tényleges hasznosítási módja: a betelepülő 

vállalkozások/üzemek (egy kivételével) nem ismertek. Kiemeljük, hogy a telepítendő 

tevékenységeket vagy az építmények építését a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9.§ értelmében 

engedélyeztetni kell. Ebben az engedélyeztetési fázisban már ismerni kell a zajforrásokat, 

telepítési/üzemeltetési helyét stb.  

 

Jelen EVD fejezetben az előbbiekre tekintettel csak általános, feltételezhető módon becsülhetjük 

a várható zajkibocsátásokat. Mivel a zajforrások többnyire (elektromos) motorok működéséhez 
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kapcsolódik, LW=55+10 lg(P) képlettel becsülhető a zajkibocsátás; itt P (kW) elektromos 

energiaigény. Másik jelentős zajforrás a belső közlekedés.  

 

A DDIP-2 betelepítése (jelen tervek szerint) több ütemben valósul meg. Átlagos fajlagos 

igénybevételek:  

 

tömb ha telek (db) P* (MW) F (db/d) 

Σ 46 3 75 1200 

 

G: földgáz; P: áram; *: igény; F: forgalom (gjm). Ingatlanonként eltérő lehet a teleknagyság.  

 

A becsült zajkibocsátások nappal/éjjel (dB):  

 

tömb gépek közlekedés összesen 

 N É N É N É 

Σ 101,2 82,8 86,4 67,1 101,3 82,9 

 

A zajforrások lehetnek: gyártósorok, lég/klíma-technika, tüzelés/hűtés-technika, szivattyúk, 

emelők-targoncák, megmunkáló gépek, aggregátok, fűnyíró stb.  

 

A feltételezett üzemvitel: a gépek 80 %-a nappal ill. harmada éjjel üzemel. Számítás-biztonsági 

okokból nem számoltunk az épületek falazatának léghang-gátlásával (belsőtéri üzemelés esetén). 

A járművek a szabadban működnek be/ki-szállításkor.  

 

A zajkibocsátás vizsgálata 

 

A tárgyi DDIP-2, mint összetett üzemi zajforrás által okozott hangnyomásszint helyhez kötött 

pontszerű zajforrástól származóként számolható. A kibocsátási pont lehet: DDIP-2 CP, ingatlanok 

centruma, telephelyek akusztikai középpontja, épületek falazata, szabadtéri zajforrások. Az 

áttekinthetőség érdekében a DDIP-2 CP-ba összevont pontforrással számolunk.  
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A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő 

hatásoktól függ.  

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban szabvány 

előírásait vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a 

hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk.  

 

A megítélési/referencia pontot tetszőlegesen felvehetjük. Most csak a jelenlegi MP pontoknál 

vizsgáljuk a várható zajkibocsátásokat. Feltételezzük, hogy a betelepített üzemek zajvédelmi 

hatásterülete átfedi egymást. Ezért a LKH=LTH-5 dB. (A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. 

melléklete értelmében.)  

 

Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

nappal:  

 

Z MP1/1 MP1/2 MP2/1 MP1/3 MP1/4 MP1/5 MP2/2 MP1/6 MP3 MP4 

funkció Th Th T Th Th Th T Th Th Lt 

st (m) 2620 2060 730 1785 1530 1495 1195 790 866 1960 

LTH (dB) 60 60 50 60 60 60 50 60 60 50 

LKH (dB) 55 55 45 55 55 55 45 55 55 45 

LW (dB) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 79,1 76,9 66,8 75,6 74,1 73,9 72,6 61,1 69,8 76,8 

KL (dB) 4,9 3,8 1,2 3,3 2,8 2,7 2,3 0,6 1,7 3,8 

Km (dB) 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Z MP1/1 MP1/2 MP2/1 MP1/3 MP1/4 MP1/5 MP2/2 MP1/6 MP3 MP4 

LAeq (dB) 15,4 18,8 31,5 20,7 22,6 22,9 24,6 37,9 28,0 18,9 

LAM (dB) 15,4 18,8 31,5 20,7 22,6 22,9 24,6 37,9 28,0 18,9 

LAE (dB) 15,4 18,8 31,5 20,7 22,6 22,9 24,6 37,9 28,0 18,9 

T (dB) -39,6 -36,2 -13,5 -34,3 -32,4 -32,1 -20,4 -17,1 -27,0 -26,1 

megfelel igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen 

 

éjjel:  

 

Z MP1/1 MP1/2 MP2/1 MP1/3 MP1/4 MP1/5 MP2/2 MP1/6 MP3 MP4 

funkció Th Th T Th Th Th T Th Th Lt 

st (m) 2620 2060 730 1785 1530 1495 1195 790 866 1960 

LTH (dB) 50 50 40 50 50 50 40 50 50 40 

LKH (dB) 45 45 35 45 45 45 35 45 45 35 

LW (dB) 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 79,1 76,9 66,8 75,6 74,1 73,9 72,6 61,1 69,8 76,8 

KL (dB) 4,9 3,8 1,2 3,3 2,8 2,7 2,3 0,6 1,7 3,8 

Km (dB) 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) -3,0 0,4 13,1 2,3 4,2 4,5 6,2 19,5 9,7 0,5 

LAM (dB) -3,0 0,4 13,1 2,3 4,2 4,5 6,2 19,5 9,7 0,5 

LAE (dB) -3,0 0,4 13,1 2,3 4,2 4,5 6,2 19,5 9,7 0,5 

T (dB) -48,0 -44,6 -21,9 -42,7 -40,8 -40,5 -28,8 -25,5 -35,3 -34,5 

megfelel igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen 

 

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke 

T=(E-K). A tárgyi DDIP-2 CP-hoz legközelebbi MP2/1 védendő épületnél E<K: a zajkibocsátás 

a követelményértéknek megfelel.  
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A többi védendő DDIP-2-en kívüli létesítmény távolabb van a tárgyi DDIP-2 középpontjától ill. a 

zajárnyékolás sem kisebb; az ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. 

Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a DDIP-2 lakóterületek felőli részére zajos üzemek ne 

telepedjenek ill. egyedi zajvédelemmel készüljenek.  

Számításaink szerint a tárgyi DDIP-2 környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásai betarthatók.  

 

Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: semleges. 
 

Az előbbi számításokat differenciálni kell a tényleges betelepítések és műszaki specifikálások 

során. A terjedési tényezők is kedvezően megváltoznak.  

 

5.2.4. A szállítások során várható hatások 

 

A DDIP-2 működésekor külső szállítási tevékenységek is történnek: 

- alapanyagok beszállítása 

- termékek kiszállítása.  

 

A meglévő és a DDIP-2-ba betelepülő üzemekbe feltehetően ütemezetten, főként nappal történik 

a be/kiszállítás, de elképzelhető/történhet ciklikus működés és beszállítás is.  

 

A DDIP-2-nak két bejárata lesz a 47. és (későbbiekben tervezett) a 481. út felől.  

Ezen utak becsült forgalomnövekedése a DDIP-2 üzemelés hatására:  

 

gjm. kategória I. II. III. 

ÁNF 47. főút 1898 214 59 

ÁNF 481. út 282 23 23 

sebesség (km/h) 50 40 40 

 

, ahol járműkategóriák I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); III: nehéz teher-

gépkocsi, busz (n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mértékadó órai forgalom ÁNF/10. 
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Előbbiekre tekintettel a DDIP és a DDIP-2 2500 db/d  járműforgalma a jelentős forgalmú utakon 

0,3<3,0 dB zajszintemelkedést okoz: szállítási hatásterület nem számítható.  

 

 

5.2.5. Zajvédelmi hatásterületek  

 

Közvetlen hatásterületek  

 

Bár a DDIP-2 Kril övezet: különleges repülőtéri, ipari, logisztikai zóna, de környezete 

mezőgazdasági-, gazdasági- és lakóterület. Ezért a zajvédelmi hatás-terület nem homogén: 

irányonként eltérő az LZ (dB) értéke a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ pont értelmében:  

 

terület LZ (dB) N/É 

lakóterület  40/30 

gazdasági- 55/45 

mezőgazdasági  45/35 

 

A számítás során eltekintettünk az irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől. A környezeti 

zajforrás hatásterületének lehatárolásakor a nappal és éjjeli napszakot vesszük figyelembe venni 

(feltehetően éjjel is működnek a lég/hő/hűtés-technikai berendezések).  

 

 

A DDIP-2 zajvédelmi hatásterületének sugara (m): 

 

terület N É 

lakóterület  256 106 

gazdasági- 54 26 

mezőgazdasági  150 63 
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Számításaink alapján a nappali időszak vonatkozásában adódott a nagyobb hatásterület a 

lakóterületek irányában, amelynek sugara a DDIP-2 középpontjától számított 256 m kör által 

lefedett terület.  

 

A zajvédelmi hatásterületek térképét a 1. sz. melléklet tartalmazza. A számított zajvédelmi 

hatásterületen nincs védendő objektum és lakóház.  

 

A DDIP-2-ba betelepülő üzemek (különösen a DDIP-2 peremén) eltérő zajkibocsátással és/vagy 

hatás-területtel rendelkezhetnek. Számításbiztonsági okokból a DDIP-2 határvonala körül 150 m 

szélességű hatássáv alkalmazását javasoljuk.  

 

 

Közvetett hatásterületek  

 

A DDIP-2 létesítményeit elsősorban a 47. és a 481. sz. úton lehet megközelíteni. Közvetett 

hatásterület a szállítási útvonalak területe.  

 

 

5.2.6. A zajhelyzet összefoglalása 

 

Zajvédelmi szempontból a DDIP-2-től NY, és ÉK irányban helyezkednek el zajtól védendő 

lakóházak. A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a DDIP-2 ezeken a helyeken 

sem okoz határérték feletti zajterhelést.  

 

A betelepítés és ezen üzemek működése során a zajvédelmi előírások betartandók és betarthatók.  

 

Bár a számított (általános) zajvédelmi hatásterületeken nincs védendő objektum, zajkibocsátási 

határérték kérését/előírását minden betelepülő üzemnél egyedileg kell vizsgálni.  
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5.3. Levegővédelmi fejezetek 

 

Levegővédelmi szempontok  

 

Ebben a fejezetben a jelentősebb levegőkörnyezeti hatásokat tekintjük át.  

 

Meg kell különböztetni a jelenlegi és a várható levegő-terhelést/terheltséget. A jelentősebb 

légszennyező anyagok:  

 

LA megnevezése 

SO2 kén-dioxid 

CO szén-monoxid 

NOx nitrogén-oxidok 

NO2 nitrogén-dioxid 

PM szilárdanyag (totális) 

PM10 szilárdanyag (szálló por) 

CH szénhidrogének  

bűz kellemetlen szaganyagok  

 

(Nem légszennyező anyag a szén-dioxid). Számításbiztonsági okokból feltételezzük, hogy a 

kibocsátott NOx és PM anyag NO2 és PM10 levegőterheltséget okoz. A CH anyag jelentett ipari 

pontforrások és kémények/járművek által kibocsátott alifás/aromás szénhidrogének (egyes alkotói 

toxikusak, bűz-hatásúak). A bűz koncentrációját SZE/m3-ben számítjuk (SZE: szagegység). 

Ugyanakkor a menedzsment terveiben nem szerepel bűzterhelésű (pl. szennyvíztisztító, 

(bio)hulladékkezelő, élelmiszeripari, állattartó, feldolgozó) telepek fogadása  
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Alapadatok, módszertan 

 

A tárgyi EVD levegővédelmi fejezetének készítésekor a következő levegővédelmi rendeleteket és 

dokumentumokat vettük figyelembe:  

 

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

- 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,  

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegőterheltségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,  

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint tárértékeiről és a helyhez kötött 

levegőterhelő pontforrások kibocsátási határértékeiről,  

- 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről,  

- 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési 

feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási tárértékeiről,  

- 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hő-

teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

tárértékeiről,  

- 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű 

feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről,  

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött levegőterhelő források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról,  

- 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső 

égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról,  

- 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok össz-

kibocsátási tárértékeiről,  

- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről,  

- 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi 

intézkedési programjáról,  
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- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,  

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról,  

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól,  

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi tósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.  

 

Ezeket a jogszabályokat nem csak a DDIP-2 létesítésekor, hanem a betelepített telepek 

kialakításakor és üzemeltetésekor is figyelembe kell venni.  

 

Elsőfokú környezetvédelmi hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály.  

 

5.3.1. A térség jelenlegi környezeti állapota  

 

A vizsgált DDIP 2 terület Debrecen D-i peremén külterületen található, a 47. sz. úttól NY-ra.  

Debrecen a Dél-Nyírségben található megyei jogú város. Debrecent elérik illetve a városból 

indulnak ki a 4-es, 33-as, 35-ös, 47-es, 48-as, 354-es és a 471-es főutak ill. az M35-ös autópálya.  

A város két táj, a Hajdúhát és a Nyírség közelében fekszik. Debrecen egész területe a Nyírségen 

helyezkedik el. Jelentős magasság-különbségek nincsenek.  

 

Debrecen települési jellemzői: 

- terület: 46165  

- lakosok száma: 204333 fő  

- lakások száma: 95137  

- EOV koordináták: 844067, 246378  

- Polgármesteri Hivatal címe: 2024 Debrecen, Piac u. 20.  
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 Levegővédelem 

 

A levegőkörnyezet alapállapotát telepítési környezet, az éghajlati adottságok, az átszellőzési 

viszonyok és a levegőminőségi adatok határozzák meg.  

 

A DDIP 2 bővítés részben zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a már kialakított infrastruktúra 

használatával. Erre tekintettel az utóbbi létesítését ill. a Repülőtér bővítés hatásait nem vizsgáljuk. 

Viszont feltételezzük ezek DDIP 2 célú használatát; a részhatásokat számítjuk.  

 

Ezért a jelen EVD-ben bemutatjuk a bővítési DDIP 2 terület környezeti állapotát, hogyan fog 

változni a környezeti állapot a bővítés megvalósítása után. A tervezett DDIP-2 területén jelenleg 

ipari, kereskedelmi telephely még nem található. 

 

A DDIP területre betelepült/tervezett vállalkozások:  

 

cégek tevékenység fő ha státusz 

Krones H. Kft. gépgyártás 500 15 ü 

Deufol H. Kft. raktározás 120 15 ü 

ITK buszgyártás N/A 20 nké 

Vitesco elektromos autóipar 500 10 ü 

BHS Trans Kft. logisztika 60 4 é 

Huxa Kft. built to suit N/A 12 nké 

ü: üzemel; nké: nem kezdte meg az építkezést; é: építkezés  

 

Ezek és az 5 ágú körforgalom környezeti hatását háttérterhelésként vesszük figyelembe.  

 

A bővítési DDIP 2 elválaszthatatlan egységet képez a DDIP-al. Övezeti besorolásuk is azonos.  
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A DDIP 2 létesítési fázisában többnyire ismeretlenek a betelepülő telepek, ezek tevékenysége és 

kapacitása stb. A tárgyi bővítendő ipari parkban nagy valószínűséggel gépgyártás, raktározás, 

logisztika, elektromos alkatrész gyártás, történik (a már betelepültekhez ill. a városi 

tevékenységekhez, hagyományokhoz igazodóan).  

A DDIP menedzsment kizárja a környezet-szennyezéssel/zavarással működő telephelyek, 

tevékenységek betelepülését. Dominálhat az elektronikai, villamossági iparág és a környezetre 

nem jelentős hatású gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató tevékenység.  

 

Ebben az értelemben a DDIP bővítés: DDIP 2 létesítése koncepcionális, stratégiai jelentőségű. A 

környezeti hatásvizsgálat tehát stratégiai környezeti vizsgálattá alakul(hat). Egyes tervek illetve 

programok környezeti vizsgálatáról a 2/2005. (I.18.) Kormányrendelet intézkedik.  

 

 Éghajlat és meteorológia 

 

A tervezési terület 

 

A tervezési területen a 6.2.1. fejezetben felsorolt ingatlanok és telephelyek találhatók. A tervezési 

területen ill. közvetlen szomszédságában található területek jelenlegi besorolását a 5.10 -5-11- 

fejezetben részletezzük és az 1. térképen szemléltetjük.  

Ezen területek levegőterhelése (megfelelő szélirány esetén) közvetlenül hat a tervezési terület 

levegőkörnyezetére.  

 

A DDIP 2 tervezési területen jelenleg termelési/gazdasági/kereskedelmi tevékenység nem történik. 

Néhány telephely a DDIP területen található; ezek ipari: gépgyártás, raktározás, buszgyártás, 

elektromos autóipar, logisztika tevékenységet végeznek. Pontos levegőterhelésük még nem ismert.  

 

A tervezési terület klimatikus adottságai 

 

A tervezési terület Debrecen városban található, a Dél-Nyírség (1.10.14.) kistáj NY-i peremén, de 

a Hajdúhát és Dél-Hajdúság határán.  
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A kistáj: Dél-Nyírség (1.10.14.) 100-162 m tszf-i magasságú, D-DNY irányba lejtő síkság.  

Éghajlata a mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg határán van. Az évi napsütéses órák száma 

mintegy 2000 óra, a középhőmérséklet 9,8 °C, a csapadékösszeg 560 mm. Az uralkodó szélirány 

az ÉK-i. 

 

A sokévi átlagos meteorológiai jellemzők (Debrecen adatai alapján): 

 

jellemző egysége téli félév nyári félév 

évi napsütéses órák száma: óra 561 1484 

borultság:  65,5 52,8 

ködös napok aránya:  15,6 1,1 

légnyomás: mbar 998,7 996,2 

évi középhőmérséklet: K 275,8 290,2 

csapadék évi összege: mm 252 341 

párolgás: mm 255 333 

globálsugárzás: kJ/cm2 107,9 330,6 

relatív légnedvesség:  81 69,2 

szélsebesség: m/s 2,85 3 

 

 

Mindegyik jellemzőnek napi, évszakos ciklusa van. Fűtési hőfokhíd 293/285 K-nál ~3000 h. 

 

Az éghajlati jellemzők közül a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott légszennyező 

anyagok terjedését és felhígulását. Az ariditási index 1,215. 

 

A DDIP 2 terület átlagos éghajlati jellemzőit Debrecen adataival általánosítjuk. Az bővítési terület 

Debrecen centrumától kb. 6,0 km távolságra van D-re.  

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrecen/  

  

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Debrecen/
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hó t (oC) tmax (oC) tmin (oC) cs (mm) nt (óra) 

január -1,3 3,6 -6,4 26 59 

február 0,3 4,5 -7,9 30 91 

március 5,4 9 0,3 30 154 

április 11,4 14,7 7,5 52 198 

május 16,7 19,9 13,1 64 251 

június 19,5 22,1 16,4 66 263 

július 21,6 23,8 18,8 66 286 

augusztus 20,9 25,3 17,9 49 277 

szeptember 16,2 19,7 13,1 48 194 

október 10,6 13,4 7,9 37 152 

november 4,7 8,6 -1,1 40 81 

december -0,1 3,2 -5,6 40 48 

átlag:  10,49 13,98 6,17 45,67 171,17 

 

t: hőmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.  

 

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 január-március 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).  
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Átlagos széljellemzők (szélcsend nélkül): 

Θ G (%) u (m/s) p  p*  

N 9,5 3,9 0,326 0,305 

NNE 9,7 4,0 0,339 0,312 

NE 10,7 2,8 0,3523 0,3196 

ENE 5,8 2,6 0,354 0,321 

E 8,7 2,3 0,366 0,328 

ESE 3,8 2,2 0,370 0,330 

SE 9,3 4,2 0,371 0,331 

SSE 5,3 2,7 0,376 0,334 

S 13,4 3,7 0,364 0,327 

SSW 5,5 3,6 0,340 0,312 

SW 6,1 3,5 0,320 0,301 

WSW 3,7 3,6 0,304 0,292 

W 4,6 3,5 0,295 0,287 

WNW 2,1 3,0 0,312 0,296 

NW 3,6 2,6 0,314 0,298 

NNW 2,5 3,4 0,311 0,296 

 

Θ: szélirány; G: gyakoriság (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitási paraméter; p*: szél-exponens. 

Leggyakoribb szélsebesség 2,8 m/s; stabilitási paraméter: 0,3523; szélexponens: 0,3196; z0: 

érdességi paraméter (jelenleg) 0,3 m.  

 

Átszellőzési viszonyok 

 

A tervezési terület átszellőzési adottságait a tervezett DDIP-2 környezete határozza meg. A DDIP-

2 (betelepítetlen része) jelenleg „zöldmező”.  
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A DDIP 2 NY oldalán megművelt szántóföldek helyezkednek el. Ezek és több közeli gyepterület 

jellegzetes zöldmezős környezet. A tervezési terület környezetében található mezőgazdasági- és 

zöld-területek elősegítik az átszellőzést és csökkentik a (várható) levegőterheltséget.  

A tervezés terület NY-i határvonalától kb. 700 m-re halad a Debrecen-Nagykereki/Létavértes 

vasútvonal. A DDIP 2 jelenlegi átszellőzését környezeti építmények, műszaki létesítmények 

nem/alig korlátozzák.  

A DDIP 2 Ipari Parkot Keletről a DDIP betelepülő területe, ÉNY-ról a Debreceni Repülőtér, a 

távolabbi belterületek csekély mértékben módosítják az átszellőzést.  

A DDIP 2 létesítése: infrastruktúrával való ellátása, működése alig módosítja a klimatikus és 

átszellőzési viszonyokat. Ebből a szempontból a beruházás környezeti hatása semleges.  

A magas épületek korlátozzák az átszellőzést és lokális leáramlásokat okoznak. A szélárnyékos 

zónákban megnövekszik (kb. 30-kal) a levegőterheltség. (Az épületek fokozzák a légköri 

turbulenciát.)  

A tervezett DDIP-2 és (későbbi) üzemelése módosíthatják a jelenlegi átszellőzését. A terület 

levegőterhelése kedvező átszellőzés esetén sem okoz tartós levegőterheltséget.  

 

Klímaváltozás, klímavédelem 

 

A klímaváltozás az egyik legnagyobb környezeti kockázat, amely a lakosság életmódját, 

életfeltételeit érheti. Az éghajlat tartós megváltozása, az egyre szélsőségesebb időjárás nemcsak 

természeti jelenség, hanem számos káros gazdasági, társadalmi és környezeti következményekkel 

is jár. A különböző földrajzi régiók fejlődését eltérően befolyásol(hat)ja a klímaváltozás, illetve 

annak hatásai. A hatások területi differenciálódása mellett az egyes régiók klímaváltozással 

szembeni alkalmazkodási és ellenálló képessége is markáns különbségeket mutat. Azokban a 

régiókban, ahol a gazdasági szerkezet nagyobb mértékben épít olyan ágazatokra, melyekben az 

időjárás szerepe meghatározó (például mezőgazdaság, turizmus), nagyobb sérülékenységgel, több 

kockázati tényezővel és változatos alkalmazkodási lehetőségekkel szükséges tervezni. Hazánkban 

is a szegényebb térségek - adaptációs kapacitásaik szűkössége miatt - kiszolgáltatottabbak a 

klímaváltozással és általában a környezeti állapot változásaival szemben. A hátrányos helyzetű 

térségek, illetve bizonyos társadalmi rétegek (pl. alacsony jövedelmű, idősebb korosztályok) 
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védekezési lehetőségei korlátozottak, így az éghajlatváltozás által okozott hatások bekövetkeztével 

nőhetnek a térségek közti gazdasági, társadalmi, életmódbeli különbségek. 

A klímaváltozás hazánkat is érintő negatív hatásai (szárazodás, extrém időjárási események 

gyakoribbá válása, hőhullámok, árvizek stb.) veszélyeztetik a nemzetgazdaság kiemelkedő 

fontosságú erőforrásait, így a termőföldet és az élelmiszer-termelést, az egészséges ivóvízellátást, 

illetve a vagyontárgyakat, esetenként az emberi életet is. Az egyre nagyobb árvizek és súlyos 

hőhullámok már most is komoly károkat okoznak. 

Közismert és tudományosan is egyértelműen alátámasztott, hogy a Kárpát-medencére, 

Magyarországra, benne a legmélyebb térszíni fekvésű részeket képező alföldekre az időjárási és 

hidrológiai szélsőségek a jellemzőek. Évről évre egyre igazabbá válik az állítás, hogy a víz vagy 

túl sok, vagy túl kevés. Akár egy éven belül is nagy lehet a belvíz veszély és az aszályérzékenység 

is ugyanazon a területen. Ennek egyik oka a légköri csapadék igen nagy tér- és időbeni 

változékonysága, a nagy intenzitású záporok gyakoriságának és súlyosságának a növekedése, a 

talaj potenciális vízraktározó képességének mérsékelt volta, illetve kihasználatlansága. Az elmúlt 

100 év legsúlyosabb aszályos éveinek gyakoriságát vizsgálva megállapítható, hogy 1931-1970 

között 5 ilyen év volt (12,5%), 1971-2010 között viszont 9 év (22,5%), azaz gyakoriságuk 

majdnem megduplázódott. 

A település klímája az Alföldre jellemzően az országos átlagtól melegebb és szárazabb nyáron, 

télen pedig hidegebb. Az időjárási szélsőségek a globális felmelegedés hatására erősödnek: 

hosszabbak az aszályos időszakok, erősebbek a viharok idején a szelek, intenzívebbek a zivatarok 

és a jégesők. 

 

Mint minden település, Debrecen klímája is melegebb és szárazabb, mint a környező táj, ez részben 

a település épített elemei sűrűségének következménye, ugyanis ezek jobban magukba zárják, majd 

intenzíven kisugározzák a környezetükbe a hőt. Dinamikus hőegyensúly van jelen mindenütt, mely 

a beérkező és kisugárzódó valamint a felhasznált energiák pillanatnyi eredője. Ez a hőegyensúly 

magasabbra tolódott, így emelkedik a település hőmérséklete is. 

 

A hőegyensúly viszont megváltoztatható. A paraméterek közül a beérkező energiákon nem tudunk 

módosítani. Változtatni lehet viszont a beérkező energiák elnyelődésén, ezen keresztül a 
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környezetbe való kisugárzáson, az energiák felhasználásán, valamint a kisugárzott hő településről 

való eltávolítása is segíti az Ipari park környezetének, ezáltal a települési klíma javulását. 

 

Az energia elnyelődés csökkentésének alapvetően három eszköze van, melyeket az ipari park 

kialakításánál is figyelembe kell venni: 

- az épített felületeket minél világosabb színűre kell színezni, miáltal a fényben lévő energia 

kisebb mértékben nyelődik el a felületek anyagába 

- optimalizálni, csökkenteni kell a szilárd, épített felületeket, részben a szükségtelen 

felületek megszüntetésével, részben növényzeti fedéssel 

- Növelni kell a zöldfelületek mennyiségét, gyepterületek, fasorok elhelyezésével. A 

zöldfelületek aktívan képesek a beérkező energia szerves anyaggá és oxigénné alakítására. 

 

Kifejezetten fontos még a csapadékvizek szilárd felületekről való elfolyásának lassítása és 

csökkentése, lehetőség szerinti visszatartása, és helyben történő elszikkasztása. 

 

A vizsgált terület levegőminőségi állapota 

 

A vizsgálati terület levegőminőségét Debrecen város levegőterheltségével jellemezhetjük; a közeli 

utak, repülőtér hatásával módosítva. Ezek a (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 és Bz: 

benzol; O3: talaj-közeli ózon; As: arzén; Cd: kadmium; Ni: nikkel; Pb: ólom; BaP: benz(a)-pirén; 

utóbbi 5 anyag a PM10-ben. További légszennyező anyag: szilárd anyag (PM2,5); NOx: nitrogén-

oxidok; 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 
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komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem metán szénhidrogéneket is. Jelenleg nincs 

összesített levegőminőségi határértéke. 

A tárgyi tervezési terület a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet értelmében a 9. 

levegőterheltségi zónába tartozik. A fontosabb levegőterhelő anyagok zónacsoport típusjelei:  

 

LA ZJ HÉ (ug/m3) 

SO2 F 250 

NO2 C 100 

CO F 10000 

PM10 D 50 

Bz F 10 

O3 O-I 120 

As F 0,01 

Cd F 0,005 

Ni F 0,025 

Pb F 0,3 

BaP D 0,0012 

 

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.  

 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, ill. a 

célérték között van.  

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. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj-közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
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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 

 

Csoport LSZ 

B > HÉ+TH 

C HÉ - TH 

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 érintett terület Debrecen külterületén (D peremén) 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 DDIP-2 nélkül). 

 

A települési/belterületi levegőminőségét Debrecen kommunális jellemzői és az automatikus OLM 

automatikus mérőállomások levegőterheltségi adatai alapján becsüljük. Forrás: 

http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2018_automata_ertekeles_web.pdf  

http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2018_automata_ertekeles_web.pdf
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Debrecen, Kalotaszeg téri eredmények (ug/m3): 

  

LA ALT MAX 

SO2: 2,9 31,3 

CO: 434 4570 

NO2: 20,2 137,1 

NOx: 31,9 615,6 

PM10: 26 334 

PM2,5 19,3 148,6 

CH: 23 193 

O3: 49,3 133,5 

 

LA: légszennyező anyag; ALT: alap-levegőterheltség: órás átlagértékek (ug/m3); MAX: 

maximális órás levegőterheltség (ug/m3).  

 

Ez a belterületi (Kalotaszeg tér) háttér-levegőterheltség bázisként a tárgyi/vizsgálati terület alap-

levegő-terheltségét (ALT) is meghatározza É irányú szelek esetén (elhanyagolva a 3,3 km távolság 

miatti változást.).  

 

Ezen belterületi levegőterheltségi értékeket a közeli/átmenő 47. és 481. sz. út és repülőtér forgalma 

ill a közeli/betelepült telephelyek levegő-terheléseinek figyelembe vételével pontosítottuk. 

Elméleti úton számítottuk a (közlekedési eredetű) járulékos CH levegő-terheltséget is.  

  



Előzetes vizsgálati dokumentáció                                                                              

Déli gazdasági övezet bővítése         - 

Georatio Bt., 2021. 

február 

  
 

59 

 

Az alap-levegőterheltség a DDIP 2 centrumá0ban (ug/m3):  

 

LA ALT (ug/m3) HÉ (ug/m3) T (%) 

SO2 3,9 250 98,4 

CO 491,4 10000 95,1 

NO2 31,5 100 68,5 

NOx 58,9 200 70,5 

PM10 28,4 50 43,3 

CH 23,4 100* 76,6 

 

*: IV. veszélyességi fokozatú komponensre; T: terhelhetőség (%) T=(HÉ-ALT)/HÉ.  

 

Eredetére tekintettel ez az ALT háttér-levegőterheltségnek tekinthető a DDIP-2 bővítési területére. 

Az előbbiek szerint az érintett terület számottevő terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik:  

 

a DDIP-2 létesítésének: a DDIP bővítésének nincs levegőkörnyezeti akadálya. 

 

 

5.3.2. A létesítés folyamatának hatásai a környezeti elemekre 

 

A DDIP-2 levegőkörnyezeti előzetes vizsgálata is négy fázisra osztható:  

- bontás és létesítés,  

- működés,  

- felhagyás hatásai,  

- környezetbiztonság.  

 

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.  
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A DDIP EVD-ban áttekintettük az OTÉK: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet normatíváit. OTÉK 

normatíváit a teljes DDIP-2-ra és/vagy a betelepítendő egységekre kell alkalmazni.  

 

Egyes (levegővédelmi vonzatú) előírások:  

- általános fogalmak: 18-20.§ ill. 24.§  

- terület-felhasználás: 25.§  

- utak építési területének szélessége: 26.§  

- épületek közötti legkisebb távolság: 36.§  

- védőterületek: 38.§  

- járművek elhelyezése: 42.§ ill. 4. melléklet  

- kerítés: 44.§  

- terepkialakítás: 45.§  

- építmények közműellátása: 46-49.§  

- gravitációs szellőzőkürtő: 72.§  

- égéstermék-elvezetők: 74.§ (különösen 6. pont) és 80.§  

- természetes/mesterséges szellőzés: 90-92.§  

 

A DDIP 2-nek is két bejárata lesz:  

- a 47-es főútról (itt főleg a személyforgalom és buszok),  

- jövőben tervezett csatlakozás a 481-es főút felől (itt a gazdasági és teherforgalom).  

 

A két csomópont között kb. 50-50 %-ban fog megoszlani a forgalom, de valamennyi a 47-est veszi 

igénybe. A DDIP-2 megközelítése a 47. sz. főút 5-114.8 km szelvényében kialakított ötágú turbó 

körforgalomról fog történni.  

 

A DDIP északi és déli részén 1-1 db közműudvar került kialakításra. A DDIP 132/22 kV-os 

alállomás ellátására a Debrecen 132 kV-os keleti csáp felhasításával 2 darab kettős rendszerű 132 

kV-os szabadvezeték létesül. Ezek felhasználhatók a DDIP 2 terület infrastrukturális 

csatlakozásához.  
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Ugyanakkor a DDIP 2 jelenlegi tervezett területén a telkek/telephelyek kiosztása nem történt meg. 

Várható telephely igény: 10 ha/db. Javasolt beépítési mód: szabadonálló beépítés. A telephelyek 

infrastrukturális ellátása és a kiszolgáló belső úthálózat végső kialakítása a jelen engedélyezési 

után valósul meg.  

 

A telephelyek tagozódása és elhelyezése során a várható levegőterheléseket is figyelembe kell 

venni. Levegővédelmi védőterület (bűzterhelő telepek kivételével) nincs. A hatásterületen belül 

indokolt kijelölni olyan zónát, ahol a (diffúz) levegőterheltség nagyobb lehet a vonatkozó 

határértéknél. Egyes védőtávolságokat az OTÉK Függeléke tartalmazza. Környezeti engedélyezés 

során a hatásterületet egyedileg kell meghatározni (forrásonként is). A DDIP-2 végső hatásterülete 

az egyedi/telephelyi hatásterületek burkoló terület lesz.  

 

A levegőterhelés helyét és a források magasságát úgy kell meghatározni, hogy levegőterheltség 

(határ-értékek meghaladó levegőterheltség) ne alakulhasson ki.  

 

 

Levegővédelem  

 

A tervezett létesítés célja a 46 hektáros DDIP 2 teljes közművesítése (belső utak, víz, szennyvíz 

elvezetés, gáz, villany) a betelepülni szándékozó vállalkozások infrastrukturális igényeinek 

kiszolgálása céljából.  

 

A terület belső közművesítése a tervek szerint fokozatosan: jelen EV keretében fog megvalósulni.  

A tervezett közművesítésnek nincsenek számításba vett változatai. A tevékenység telepítése miatt 

anyagnyerő- vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése nem szükséges.  

 

A terület jelenlegi mezőgazdasági művelése miatt jelentős terület/felszín alakításra és növényzet 

irtására nincs szükség. Műtárgy bontása nem történik.  
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A telepítéséhez és megvalósításához szükséges az építési anyagok helyszínre szállítása a keletkező 

hulladékoknak a területről való elszállítása ill. ezeknek a beépítésig illetve elszállításáig történő 

deponálása.  

A tervezett tevékenység megvalósítása során szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A 

keletkező hulladékokat részben a helyszínen hasznosítják (föld, beton) részben pedig engedéllyel 

rendelkező kezelőnek tervezik átadni.  

Saját energiaellátó rendszer vagy vízkivétel nincs tervezve, de a betelepülő vállalkozások ilyen 

létesítményeket, a vonatkozó engedélyek megszerzése után, megvalósíthatnak.  

 

A DDIP-2-en közműudvar nem létesül. A DDIP területén korábbiakban kiépült 2 db közmű-udvar 

és trafótól induló elektromos vezeték hálózat használható.  

 

A tevékenység megvalósításához szükségesek munkagépek és tehergép-járművek dízel üzeműek.  

 

A tevékenység (közműépítés, tereprendezés, utak kialakítása) első lépcsőjének várható kezdési 

időpontja 2021. március, várható időtartama <10 hónap.  

 

A DDIP-2 bővítési területe nem tartalmaz bontandó létesítményt, (illegálisan) lerakott hulladékot. 

A felszíni burkolatok és növénytakaró felszedése és kezelése során használt (dízel üzemű) 

munkagépek, járművek levegőterhelése a létesítési levegőterhelésekhez hasonló. Növényi 

hulladék aprítása, komposztálása és égetése a tervezési területen nem történik.  

 

A DDIP-2 kialakításakor az alapvető földmunkákat, alapozásokat kell elvégezni, az 

infrastrukturális hálózatokat, a legfontosabb kiszolgáló-és segédlétesítményeket kialakítani.  

 

A DDIP-2 kialakításának időszakában több olyan környezeti hatással is számolni kell, amely az 

érintett építési körzetben lévő területet érheti. Ilyen hatások várhatók:  

- a földmunkák (tereprendezés, alapozás) során, 

- a szállítójárművek szállítási útvonalai mellett jelentkező átmeneti közlekedési emisszióból,  

- az építési területen fellépő diffúz szennyeződésekből, 

- infrastruktúra és a hálózatok létesítésekor,  
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- az épületek/szerkezetek építése, hegesztése, felületkezelése, kivitelezése során,  

- a technológiai berendezések elhelyezése, szerelése és próbaüzeme során.  

 

Az építésből származó levegőterhelés nagysága nehezen becsülhető, mivel a hatások nagyobb 

része felületi, diffúz hatásokból adódik, melyek nagy része időjárás függő, mivel zömében 

"nyitott'' felületről származik.  

 

Bár a DDIP-2 kialakításánál alkalmazott erő/munka-gépek és az alkalmazott gépjármű-park 

összetétele nem ismert, de a várható építési ütem, energiaigény és fajlagos levegőterhelések 

alapján légszennyező hatásuk becsülhető.  

 

A területrendezés által érintett felszín-közeli réteg megbontásakor, mozgatásakor, rakodásakor 

(száraz időben) kiporzás várható. A tervezési 46 ha területen belül humuszréteg letermelés és 

deponálás történik.  

 

A földmunka kiporzással jár: a fajlagos emisszió ~20 g/t megmozgatott föld. A kiporzás 26 kg/ha 

fajlagos értékkel is becsülhető.  

Mivel a kiporzási levegőterhelés 2600 kg, és a vártó építési időtartam föld- és alapozási munkálatai 

kb. 120 napon tartanak napi 10 óra munkaidőben, a PM szilárdanyag emisszió 2,2 kg/h, ennek kb. 

fele PM10 szálló por.  

 

A földmunkálatok alatt a PM kiporzás okozta levegőterheltség-növekedés (ug/m3):  

 

LA\X 34 51 76 114 171 256 384 577 865 164 68 

PM10 69,8 35,5 18,0 9,2 4,7 2,4 1,2 0,6 0,3 5,0 21,7 

 

X: távolság a földmunkák (változó, órás) centrumától (m).  

 

Ha egyszerre és/vagy azonos üzemben történik telepítési tömbönként a kivitelezés, a hatássáv 

szélessége 164 m; a tereprendezési terület centrumától 68 m távolságban határértéket meghaladó 
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szállópor (PM10) koncentráció várható. Ez a terület (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 20. 

pontja értelmében) munkaterületként kezelendő.  

 

A DDIP-2 pereméhez közeli munkálatok ütemezésével, nedvesítéssel, megfelelő szélirány esetén 

lakóterületi levegőterheltség elhárítható.  

 

A fölmunkálatok (területfoglalás, tereprendezés, alapozás) ideiglenes kiporzással, légszeny- 

nyezéssel járnak. Célszerű a belső telekelrendezésekre alapozni az út kijelölést; ezáltal csökkenhet 

a terhelés és a környezet igénybevétele (pl. földmunkák volumene).  

 

A munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai légszennyező anyagokat tartalmaznak. A 

felhasznált üzemanyag többnyire diesel-olaj. A felhasználás ütemétől függ a munkagépek és 

járművek okozta levegőterhelés. 

 

Egy átlagos jármű és erőgép fajlagos levegőterhelése:  

 

LA jármű (g/km) erőgép (g/kWh) 

SO2 0,04 0,05 

CO 1,57 5,0 

NOx 6,27 6,0 

PM 0,15 0,3 

CH 0,39 1,0 

 

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. Átlagos kivitelezéskor a munkagépek teljesítménye 100 kW.  

 

A földutakon ill. takarítatlan aszfalt-utakon történő szállításkor kiporzás várható. Átlagos kiporzás: 

132,5 g/km. (A számítás módja: US EPÁ ÁP-42:2011 13.2.1.)  
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A munkagépek működésekor várható levegőterhelés a tervezési területen (g/h):  

LA E (g/h) 

SO2 5 

CO 500 

NOX 600 

PM 30 

CH 100 

 

A levegőterheltség-növekedés felületi forrásként számítható (ug/m3):  

LA\X 76 114 171 256 384 577 865 302 76 

SO2 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0   

CO 83,4 42,4 21,6 11,0 5,6 2,8 1,4   

NO2 100,1 50,9 25,9 13,1 6,7 3,4 1,7 10,0  

PM10 5,0 2,5 1,3 0,7 0,3 0,2 0,1  5,0 

CH 16,7 8,5 4,3 2,2 1,1 0,6 0,3   

 

X: távolság a munkagépek mozgásterületének (változó, órás) centrumától (m).  

 

A munkagépek hatás sávszélessége: 302 m.  

 

A hatástávolságok az alábbi távolságokban csökkennek a terhelhetőség alá (m):  

 

LA HT (m) 

SO2 <10 

CO <10 

NO2 95 

PM10 32 

CH 31 
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A perem-közeli munkálatok ütemezésével, megfelelő szélirány esetén a lakóterületi lég-

szennyezettség elhárítható. A munkagépek és járművek műszaki állapotát folyamatos figyelemmel 

kísérik és, ha szükséges, a rossz állapotú gépeket a forgalomból kivonják.  

 

 

Az infrastrukturális hálózatépítés során burkolandó felület nagysága kb. 11000 m2. Az útalap 

átlagos vastagsága 0,45 m, az aszfaltvastagság 0,19 m: becsült aszfaltszükséglet 2500 m3; 2700 t. 

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 DDIP-2 területén járulékos: ideiglenes létesítményeket (pl. betonkeverő, 

aprító/osztályozó berendezés, raktár/lerakat). Az építőanyagok és szerkezetek ütemezett 

beszállításával ideiglenes depók kialakítása sem szükséges.  

 

A DDIP-2 területén később létesítendő üzemek, csarnokok, tárolók, szállítási pályák stb. 

acélszerkezetűek. Az acélszerkezetek hegesztése és felületi védelme szabadban történik. A 

légszennyező anyagok a kezelt felületekről jutnak a környezeti légtérbe. A levegőterhelést fajlagos 

értékek és becsült felhasználások figyelembevételével számíthatjuk a konkrét épület-mérnök 

szerkezetek ismeretében. A szokásos építési ütem alapján a becsült felhasználások:  

- hegesztőpálca 40 kg/h  

- védőfesték 120 kg/h.  

 

A becsült fajlagos emisszió-értékek (g/kg): 

 

LA\EF hegesztés festés 

PM 0,3 10 

CO 0,5  

NOx 10  

CH 5 100 

VOC  400 
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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 létesítések levegőkörnyezeti hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak. 

 

A DDIP-2 használatbavétele, betelepítése fokozatosan történik. A telepek elhelyezése, kialakítása, 

a technológiai berendezések szerelése és próbaüzeme során fellépő (estleges) terheléseket az 

(építési, környezethasználati) engedélyezések során kell/lehet meghatározni.  

 

A DDIP-2 kialakítás (építés, szerelés, próbaüzem) ideje alatt a levegő minőségében időszakonként 

romlás következhet be. Az építőanyag kezelése, deponálása során másodlagos porszennyeződéssel 

kell számolni. A munkagépek, különösen a földmunkák végzése során valamint a szállítójárművek 

által okozott átmeneti jellegű légszennyezéssel kell számolni. 

 

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. 20 jármű/d; 

a légszennyezés mértéke elviselhető marad.  
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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.  

 

 

5.3.3. A működés hatásai a környezeti elemekre 

 

Jelenleg betelepítési szerződés egy cég esetében jött létre: a közelmúltban, jelen EVD készítése 

során bejelentett (korábbi fejezetben bemutatott) SEMCORP vállalat esetében. A vállalat által 

alkalmazni kívánt technológiákról és a szükséges építési volumenekről jelen fázisban nincsenek 

részletes információk. Az ipari parkban átlagosan 10 ha-os telekalakítás várható. Az egész DDIP 

2 övezeten belül a gép/elektronika-ipar és a logisztika lesz favorizálva. A konkrét tervek és 

kapacitások ismeretében fentiek alapján egyelőre csak becsülhető a DDIP-2 üzemelésének 

levegőterhelése.  

 

A DDIP-2 működése:  

- betelepült telepek és technológiák üzemeltetése,  

- a DDIP-2 kiépült adottságainak karbantartása, szükségszerű bővítése.  

 

Bár a DDIP-2 jelen (stratégiai jellegű) előzetes vizsgálata -  

- keretet és alapot szolgáltat a többi, ide betelepülő tevékenység számára  

- szempontokat, módszertani elveket ad az egyes telepek, források létesítéséhez,  

az engedélyezések, szerelések, üzemelések egyediek. Szükség esetén a telephelyek 

tevékenységeire hatásvizsgálat készül; az környezeti (pl. zaj) hatásokat az építési tervekben is 

konkretizálni kell. A létesített levegőterhelő pont/diffúz forrásokat engedélyeztetni kell (a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet szerint).  

 

Célszerű harmonizált homlokzati elkülönülést, kerítést és zöldsávot alkalmazni. Felvetődhet közös 

használatú (fedett) parkolók kialakítása is. Kamionparkolók diffúz/felületi források.  
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A DDIP-2 kialakításakor létesített infrastruktúra üzemeltetése nem jár légszennyező hatással. 

Természetesen a közműveket igénybevevő vállalkozások működése során légszennyező anyagok 

kerülhetnek a levegőbe, a levegőterhelés, különösen a bűzkibocsátás elhárítandó.  

 

A DDIP-2 kiépült adottságainak karbantartása és fenntartása elengedhetetlen. A karbantartás az 

állagmegóvást, sérülések megszüntetését és a fogadókészség folytonosságát jelenti. Ütemezett 

TMK esetén ennek levegőkörnyezeti hatása nem jelentős ill. a felújítások időszakára 

koncentrálódik. A karbantartás munkagépek, járművek használatával járhat: a terhelés fajlagos 

kibocsátások alapján számítható.  

 

A betelepülő telepek tevékenysége, technikája, kapcsolatrendszere nem ismert. A tevékenységeik 

következtében, megváltozik a levegőminőség. Ez a levegőkörnyezeti hatás a telephely 

beilleszkedésének körülményeitől ill. az új források és tevékenységek kibocsátási jellemzőitől 

függ.  

 

A létesítendő tevékenységek vártó/tényleges hatásait az engedélyezési folyamataikban 

telephelyenként kell vizsgálni.  

 

Néhány üzemelési levegőterhelés (nagyságrendileg) becsülhető.  

 

A DDIP-2 betelepítése (jelen tervek szerint) több ütemben valósul meg.  

 

Összesített fajlagos igénybevételek:  

 

tömb terület (ha) G* (m3/h) P* (MW) V* (t/d) F (db/d) 

Σ 46 5300 750 3500 1250 

 

G: földgáz; P: áram; V: víz; *: igény; F: forgalom (gjm/d). A DDIP-2 max gépjármű forgalma 

max. 2500 gjm/nap: 80 % Q1, 12 % Q2, 8 % Q3.  
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Eltérő lehet a teleknagyság és a tevékenység: változó a környezet igénybevétele és terhelése.  

 

 

Tüzeléstechnika levegőterhelése 

 

A DDIP-2 üzemelése a betelepült üzemek működését jelenti. Az áramhasználat nem okoz 

(közvetlen) levegőterhelést; a fiktív CO2 kibocsátás 360 g/kWh. A jelenlegi technikai adottságok 

és igények alapján fokozottan előtérbe kerül a megújuló energiaforrások (pl. napelem) használata, 

de domináns marad a föld-gázhasználat.  

 

A DDIP-2 gázigénye 5300 m3/h. Tüzeléstechnikai felhasználás esetén a várható levegőterhelések: 

CO 7,4 kg/h és NOx 13,9 kg/h. Mivel az építménymagasság max. 12,5 m, a kémények 

becsült/vártó átlagos magassága 16 m.  

 

A kémények okozta max levegőterheltség (ug/m3):  

 

LA\X (m) 10 15 22 32 48 71 105 155 229 338 500 CM 

CO 0,0 0,3 4,9 18,7 32,2 34,7 28,5 19,9 12,7 7,7 4,5 35,6 

NO2 0,0 0,6 9,1 35,2 60,5 65,3 53,5 37,4 23,9 14,4 8,4 66,9 

 

LA: légszennyező anyag; X: távolság a kéménytől (m); CM: max. járulékos levegőterheltség 

(ug/m3).  

 

A pontforrások (itt: kémények) hatásterületét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14 pontja 

alapján számítjuk: a hatássugár 447 m (az „a” alpont szerint).  

 

Az összesített kéményekre (együttes működéskor) számított hatásterület sugara kéményenként 

450 m, a maximális járulékos NO2-levegőterheltség 67 ug/m3.  
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Levegőterheléssel és járulékos levegőterheltséggel jár a szállító járművek közlekedése és 

parkolása is. A max óránkénti járműforgalom: 250 gjm/h; az átlagos sebesség (a DDIP 2 területen) 

30 km/h. A HBEFA fajlagos értékek és kb. 3000 m/forduló úthossz alapján számítható a 

levegőterhelés. 

 

A közlekedés/parkolók levegőterhelése (g/h):  

 

LA g/h 

SO2 1,1 

CO 493,5 

NOx 1150,5 

PM 30,3 

CH 86,7 

CO2 222,4* 

*: kg/h.  

 

A járulékos levegőterheltség eloszlás az útvonalak/ parkolók környezetében (ug/m3):  

 

LA\X 23 34 51 76 114 171 256 

SO2 1,5 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 

CO 629,0 319,8 162,6 82,7 42,1 21,4 10,9 

NO2 1466,4 745,7 379,2 192,8 98,0 49,8 25,3 

PM10 38,6 19,6 10,0 5,1 2,6 1,3 0,7 

CH 110,5 56,2 28,6 14,5 7,4 3,8 1,9 

 

LA: légszennyező anyag; X: távolság az út/parkoló (mint felületi forrás) aktív felületének 

peremétől (m).  

A kritikus légszennyező anyagra (NO2) számított hatássáv szélessége 440 m (utak/parkolók körül). 

A munkaterület sávszélessége: 138 m. Természetesen elektromos járművek esetén nincs közvetlen 

légszennyezés.  
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5.3.4. Levegővédelmi elvárások, korlátozások 

 

Az engedélyezés jelenlegi szakaszában a DDIP-2 üzemeltetése koncepcionális, stratégiai 

jelentőségű. A jelen előzetes vizsgálat a levegővédelmi elvárások, követelmények betartható-

ságára vonatkozhat.  

 

Mindenek előtt figyelembe kell venni a többszörösen módosított 1995. évi LIII. (környezet-

védelmi) törvény: KTV alapfogalmait, alapelveit és szakmapolitikai szempontjait.  

 

Az alapfogalmak közül a legfontosabbak:  

- leghatékonyabb megoldás (legkíméletesebb környezet-igénybevétel) 

- elérhető legjobb technika: BAT (hatékony környezet-terhelés csökkentés) 

- fenntartható fejlődés (ökológiai szemléletű életminőségi rendszer). 

 

A KTV 22. § (2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy 

közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét 

veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. 

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a 

termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok 

kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 

 

Az új beruházások, fejlesztések meghatározott köre környezetvédelmi engedély köteles lesz, 

illetve egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá (is) tartozik. A környezetre jelentős 

mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt ill. folytatásakor környezeti 

hatásvizsgálatot ill. egységes környezethasználati engedélyezést kell végezni.  

 

A konkrét betelepítések és üzemeltetések engedélyezése, ellenőrzése és a hatások kezelése a 

vonatkozó (előzőekben felsorolt) levegővédelmi jogszabályok és a hatósági előírások betartásával 

történhet. Mindegyik rendelet/előírás többszörösen módosított (lehet); az aktuális érvényességet 

követni kell.  
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A 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet keretjellegűen intézkedik a levegőkörnyezet védelméről. 

Néhány fontosabb tétele, amelyet a tevékenységek, telepek Ipari Parkba történő telepítésekor ill. 

üzemeltetésekor is alkalmazni kell:  

 

4. § Tilos a levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely levegőterheltséget okoz. 

 

27. § (2) Hulladék nyílt téri, vagy … nem megfelelő berendezésben történő égetése … tilos.  

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 

téri égetése tilos. 

 

A fontosabb levegővédelmi követelmények (hatósági és adminisztratív teendők nélkül): 

 

3. § A levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. 

 

5. § (2) A levegővédelmi követelmények teljesülését a levegőterhelő forrás hatásterületén 

biztosítani kell. 

(3) … a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. 

(6) … védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, 

nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más 

működő levegőterhelő források működésével összefüggő építményt. 

 

7. § (1) Helyhez kötött levegőterhelő forrás létesítésekor a levegővédelmi követelményeket az 

engedélyezési eljárás során úgy szükséges meghatározni, hogy annak vártó levegőterhelése ne 

eredményezze az egészségügyi határértékek túllépését, kivéve …  

(2) A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján állapíthatók meg. 

(3) Amely levegőterhelő forrásnál az elérhető legjobb technikával nem biztosítható az 

egészségügyi határértékek betartása, az elérhető legjobb technikánál szigorúbb követelményeket 

kell meghatározni.  
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8. § A … PM2,5-expozíció csökkentését szolgáló intézkedést meg kell tenni.  

 

13. § … meg kell őrizni a meglévő jó állapotot a fenntartható fejlődés követelményeivel 

összhangban.  

 

19. § (1) Rendkívüli levegővédelmi intézkedéseket kell tenni,  kedvezőtlen meteorológiai 

viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a 

levegőterheltség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag 

tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet).  

 

24. § (1) A nem a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal hatáskörébe 

tartozó levegőterhelő forrás létesítéséhez, teljesítménybővítéséhez, élettartalmát meghosszabbító 

felújításához, alkalmazott technológiájának váltásához, használatba vételéhez nem kell 

levegőtisztaság-védelmi engedély. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti levegőterhelő forrás üzemeltetése során a levegővédelmi 

követelményeket érvényesíteni kell. 

 

25. § (2) A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi 

követelményeket érvényesíteni kell. A környezetvédelmi tóság az üzemeltetés során a 

levegőterhelő forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti. 

 

A diffúz levegőterhelő forrásokat a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet értelmében kell megítélni, 

engedélyeztetni és jelenteni (LAL bejelentéssel).  

 

30. § (3) Légszennyező pontforrás által okozott bűzterhelés csökkentése érdekében a bűzzel járó 

tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték írható 

elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni. 

 

A DDIP-2 üzemeltetése, telepek betelepítése szempontjából meghatározó a 306/2010. (XII.23.) 

Kormányrendelet 7. § (2): A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján 

állapíthatók meg. Jelentősebb technológiákra BAT-következtetések vonatkoznak: 
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https://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek. Ezek (a kibocsátási határértékeken túl) fajlagos 

értékeket és hatékonysági mutatókat is előírnak (BAT-AEL).  

 

A betelepítésre tervezett technikák az elérhető legjobb technikák legyenek. Általános jellemzőit a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklet tartalmazza. Ezeket kell tervezni, igazolni 

és fenntartani.  

A DDIP-2 jelenlegi és tervezett tevékenységeire ill. a mezőgazdasági feldolgozóipar 

követelményeire tekintettel külön kiemeljük a bűzterhelés tilalmát.  

 

5.3.5. A felhagyás levegőkörnyezeti hatásai  

 

A DDIP-2 46 ha területen létesül, a betelepülés: a telepek kialakítása lassú, hosszadalmas 

folyamat. Feltehetően nem alakul ki olyan gazdasági, politikai, természeti helyzet, amely az egész 

DDIP-2 felhagyását és rekultivációját jelentené: a felszámolás egyedi telepenként történhet.  

 

A DDIP-2 egyes telepei felhagyásakor, felszámolásakor megszűnnek a technológiai eredetű 

kibocsátások, levegőterhelő források. Ugyanakkor az infrastruktúra és a technológiai rendszerek 

(épületek, berendezések, technológiák stb.) bontása, a terület eredeti állapotának visszaállítása, 

földmunkák, a rekultiváció előkészítése légszennyező hatással jár. 

A bontás, az esetleges kármentesítés, a talajréteg visszatöltése stb. a telepítés során ismertetett 

módszerekkel, a munkagépek és szállítójárművek levegőterheléséből és a kiporzásokból okoz 

levegőterhelést.  

A bontási maradékokat megfelelő lerakóba kell szállítani és ott lerakni/hasznosítani. Amennyiben 

aprítása és újrahasznosítása is történik, további kiporzásra kell számítani.  

Becslések szerint a felhagyás levegőterhelése (intenzív felszámolás és rekultiválás esetén) kb. 1,5-

szerese a telepítési emissziónak. Ugyanakkor felületkezelési (festés, oldószeres kezelés) 

kibocsátás nincs. A bontási maradékok elektromos, mechanikus darabolása, lángvágása toxikus 

anyagok emisszióját okozza. (A bontási maradékok többsége újrahasznosítható). 

 

A felhagyás levegőkörnyezeti hatása semleges. 

 

https://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
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5.3.6. A tevékenység elmaradásából származó környezeti következmények 

 

Szükséges és nélkülözhetetlen Debrecen város ipari terjeszkedése. Ez történhetne egyéni 

engedélyezési eljárásokkal, integrálatlanul. Debrecenben már több Ipari Park található: a 

betelepítés és közös működtetés tapasztalatai a tervezett DDIP-2 tevékenységeinél használhatók. 

A DDIP-2 kialakít és biztosít egy olyan infrastruktúrát és szolgáltatási stratégiát, amely vonzó 

lehet a további betelepüléshez és amelynek segítségével elkerülhető a környezeti konfliktusok 

kialakulása, megelőzhető a halmozódó káros környezeti hatás. 

 

Bár formálisan a DDIP-2 létesítésének elmaradása esetén nem növekedne a tervezési terület 

levegőterheltsége, de az elaprózott és nem a BAT-ot alkalmazó fejlesztések összességében 

fokozottabb levegőterheltség levegőminőségi romlást okoznának.  

 

 

5.3.7. Levegőkörnyezeti hatásterület 

 

A 6.3.2. fejezetben az MSZ 21459 szabvány képleteivel terjedési modellekkel számítottuk a DDIP-

2 létesítésekor vártó 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 164 m (PM10)  

- munkagépek használata 302 m (NO2).  

 

Ez a (NOx-re számított) hatásterület azonban ideiglenes ill. a munkagépek működési 

körülményeitől függ. Nem lehet/szabad figyelembe venni a DDIP-2-ba betelepítendő telepek és 

légszennyező pontforrások közvetlen hatásterületének meghatározásakor.  

 

A betelepülő üzemek levegőkörnyezeti hatásterülete a létesítendő (jelentéskötelezett) források 

kibocsátási jellemzőitől is függ.  

Az általános tevékenységek üzemelési hatásterülete: 
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- tüzeléstechnika 447 m (NO2)  

- belső szállítások/parkolás 440 m (NO2). 

 

Az egyes légszennyező pontforrások hatásterületét a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § 

(14 és 12/c) pontja szerint kell meghatározni. A DDIP-2 végső közvetlen hatásterületét a források 

hatásköreinek burkológörbéje jellemzi. Ezt azonban teljes betelepítés, üzemelés esetén lehet 

számítani. 

 

A hatásterülethez szorosan kapcsolható a védelmi övezet kérdése. Erről a 306/2010. (XII.23.) 

Kormányrendelet 5. § (3)-(8) intézkedik. A hivatkozott rendeletben előírt védelmi övezetnél 

kisebb. védelmi övezetet is megállapíthat a környezetvédelmi hatóság.  

. 

A védelmi övezetet is az új levegőterhelő források kibocsátási jellemzőinek ismeretében lehet 

pontosan meghatározni.  

 

 

5.3.8. A levegőkörnyezeti hatásterület érzékenységének vizsgálata, hatásértékelés 

 

A környezeti hatások megítélésénél szempont lehet az érintett terület érzékenysége. Az 

érzékenység definiálásánál alapvetően a végső hatásviselő ember és/vagy az életfeltételeket 

biztosító ökoszisztéma szempontjait kell figyelembe venni. (Újabban a klímaérzékenységet is 

vizsgálni kell.)  

 

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. 
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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 DDIP-2 rendeltetés-szerű üzemeltetése során keletkező nem rákkeltő légszennyező anyagokra 

ismerni kell a referencia-dózisokat (RfD). 

 

Nem rákkeltő anyagokra a szennyező-anyagonkénti 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 DDIP 2 tervezett tevékenységei rákkeltő anyagokat ill. veszélyes technológiákat és 

anyagokat nem alkalmaznak: használatukat meg kell tiltani. 

 

Az egészségügyi kockázatokat a DDIP-2-ban üzemelők levegőterhelésének ill. a lakossági 

expozícióknak ismeretében lehet meghatározni. Ha a védelmi/hatásterületen lakosság él, 

kockázatbecslés szükséges a betelepülő/létesítendő tevékenységekre. 
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Megemlítjük, hogy az elérhető legjobb technika 10. szempontja annak igénye, hogy a kibocsátások 

környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy 

megakadályozzák. 

 

5.3.9. Levegőkörnyezeti monitoring 

 

A levegővédelmi jogszabályok tartalmazzák a levegő-terheltség ill. a légszennyező pontforrások 

kibocsátásának mérési, ellenőrzési feltételeit. Meghatározó a 6/2011. (I.14.) VM rendelet, amely 

a levegőterheltség és a helyhez kötött levegőterhelő források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról intézkedik. Előírja a folyamatos és/vagy 

időszakos mérések ill. a számítások feltételeit, gyakoriságát, értékelési szempontjait.  

Tevékenységektől és ezek kapacitásától függően kell emisszió-méréseket végezni. Az alap-

levegőterheltséget meghatározását ill. a légszennyező hatás ellenőrzését a környezetvédelmi 

hatóság előírhatja. 

 

A DDIP-2 létesítési fázisában levegőterheltség és levegőterhelés mérését nem tervezik. 

 

5.3.10. Levegőkörnyezeti havariák  

 

Heves természeti, légköri események veszélyeztetik az infrastrukturális (pl. elektromos-, 

informatikai-) hálózatok és rendszerek biztonságát. 

 

A veszélyes anyagok (pl. földgáz, rákkeltő) felhasználása ill. kezelése (pl. veszélyes egyes 

hulladékok) esetén a tervezett tevékenység veszélyes. A földgáz és az üzem/fűtő-olajok tárolása, 

szállítása és adagolása során robbanások történhetnek. Ez nem csak a tüzeléstechnika sérülésével 

(megsemmisülésével) és funkciózavaraival járt, de a közvetlen környezeti károkat, katasztrófákat 

idézhet elő. Fokozott biztonság- és tűzvédelmi technikákat igényel a földgáz ill. hulladékok 

égetése.  
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A tűzoltó és biztonsági-riasztó rendszerek ill. automatikák működőképességét fenn kell tartani. A 

rendkívüli események levegőkörnyezeti hatása nagymértékben függ a folyamatok jellegétől, 

hevességétől. Az „egyszerűbb” tűzesetek során is (a szabadtéri égés miatt) jelentős elégetlen 

szerves-anyag kerülhet a légtérbe. 

 

A rendkívüli események levegőkörnyezeti hatása veszélyeztető. 

 

Veszélyes anyagok és technológiák alkalmazásának környezeti szempontjairól a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló (többszörösen módosított) 1995. évi LIII. törvény 28-

29.§-a rendelkezik. 

 

 

5.3.11.  Levegővédelem - összefoglalás 

 

A tárgyi DDIP-2 kialakításának legfontosabb lépései megtörténtek:  

- az érintett ingatlanok besorolásának átminősítése gazdasági övezetbe,  

- az ingatlanok feltárására szolgáló út/közmű-hálózat kijelölése, részleges kiépítése, 

- közműhálózat gerinceinek kiépítése,  

- jelen, előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) készítése.  

 

 

A HÉSZ módosításával az érintett terület átminősítésének nincs levegővédelmi akadálya. Az EV: 

előzetes vizsgálat szempontjai szerint készített jelen (EVD) dokumentumban elemeztük a jelenlegi 

levegőkörnyezeti állapotot és a további terhelhetőséget. Megállapítottuk, hogy a levegőkörnyezet 

jelentős terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik.  

A DDIP-2 általános kialakítása és telepítésszerkezete alapján meghatároztuk az infrastruktúra 

létesítésekor várható levegőterheléseket és ezek hatását: a járulékos levegőterheltségeket a 

jellegzetes légszennyező anyagokra. Levegővédelmi szempontból a kiszolgáló utak és a közművek 

is káros hatások nélkül készíthetők. A létesítési hatások ideiglenesek és lokálisak; egyedi 

módszerekkel meggátolható a légszennyező anyagok nagy területre történő szétterjedése ill. a 

légszennyezettség.  
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A DDIP-2 jövőbeni levegőkörnyezeti hatása konkrét technológiák, kapacitások, források és 

terhelések ismeretében számítható. Ezek hiányában általános szempontokat rögzítettünk, 

meghatározva az engedélyezések fázisait és adminisztratív teendőit. Mindenek előtt a 

technológiára/forrásra vonatkozó kibocsátási határértékeket kell betartani és biztosítani kell a 

BAT: elérhető legjobb technika szerinti kialakítást és üzemeltetést.  

 

Konkrét forrásmagasságok és terhelések ismerete nélkül egységes DDIP-2-ra mint területre 

számoltuk a létesítés hatásterületét és összefoglaltuk az üzemelés hatásterületének meghatározási 

eljárásait. A betelepítésektől függően dinamikusan változik a hatásterület, de minden esetben 

biztosítani kell a levegőkörnyezet egészségügyi levegőterheltségi határértékeinek betartását.  

 

Néhány szempontot is adtunk az egészségügyi kockázat és havária vizsgálatára.  
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5.4.Talajvédelem 

 

A terület a Hajdúhát és a Dél-Hajdúság kistáj határán helyezkedik el. 

 

A Hajdúhát keleten a Nyírséggel határos, nyugati és déli határa kb. a 100 méteres tengerszint feletti 

magasság határnál húzható meg. Északról a Tisza határolja, innen húzódik dél felé egészen 

Hajdúszoboszló magasságáig. 

A Hajdúság északi része alacsonyabban fekvő, változatos felszínű terület, az újpleisztocén 

közepén jelentős homokmozgás ment itt végbe, melynek eredményeként szélbarázdák, 

maradékgrerincek, garmadák jöttek létre. A Hajdúhátnak ezen a részén azonban futóhomokot 

sehol sem találuk, ugyanis azt a pleisztocén végén különböző vastagságban löszös-homok, lösz 

fedte be. 

A Hajdúhát déli része magasabb fekvésű, nagyobbrészt típusos lösz fedi, a Nyírség felé közeledve 

azonban egyre több a homokfrakció. A mélyebben fekvő területeken a lösznek iszaposabb 

változata alakult ki. 

A holocén folyamán a Hajdúhát déli részének magasan fekvő területeibe erózios-deráziós völgyek 

vágódtak be, jelentősebb közülük a Vidi-ér, a Brassó-ér, a Pece-ér, és a Tócó völgye. 

 

A  környezetvédelmi előzetes vizsgálat által érintett terület környezetében túlnyomó részt 

csernozjom talajokat találunk, melyet az alacsonybb részeken réti csernozjomok, majd réti talajok 

váltanak fel. A legalacsonyabban fekvő részeken szikesedés nyomai is láthatóak.  

 

Az érintett terület 105-107 m tengerszint feletti magasságon található. A 105-106 m magasságú 

részeken már belvízfoltok láthatóak. A vizsgálattal érintett, 46 hektáros területet csernozjom típusú 

talajok uralják.  

 

A csernozjom talajok füves növénytakaróval borított területeken képződtek. A főtípusra  jellemző 

a humuszanyagok felhalmozódása, valamint a morzsalékos talajszerkezet. A humuszosodás során 

kedvező tulajdonsággal bíró kalcium-humátok képződnek. A csernozjom talajok humusztartalma 
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a mélységgel csökken.  A szerves anyagok szelvényen belüli eloszlása nagyban függ a a talajlakó 

állatok alktivitásától, mely során a talaj szintek anyagát összekeverik.  

 

Vízháztartására egyensúlyi állapot jellemző. (A kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgást 

végez.) 

 

A közel semleges kémhatású talaj, a kedvező levegő-, víz-, és tápanyagviszonyok, valamint a 

kalciumban gazdag talajoldat kedvez a morzsás szerkezetű, jó víz-, és tápanyag gazdálkodású 

humuszos szint kialakulásának. 

 

A főcsoporton belül öntés, kilúgzott, mészlepedékes, és réti csernozjom talajokat különböztetünk 

meg. 

 

Humuszmentés 

 

Az érintett ingatlanok jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, az ipari park kialakításával a 

terület termőföld funkciója megszűnik. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 50. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 

talajvédelmi terv szükséges a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 

meghaladó területigényű tevékenység megvalósítása esetén. 

 

Tekintettel arra, hogy a beruházás meghaladja a 400 m2-t, a beruházások által érintett területeken 

gondoskodni kell a talaj humuszos rétegének mentéséről.  
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5.5.Vízvédelem 

 

Az ipari park már kijelölt és módosítással bővülő területe szennyeződés érzékenységi 

vonatkozásában a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r., valamint a 7/2005. (III. 1.) KvVM r. szerint 

érzékeny vízminőségi kategóriába tartozik. 

Vízrendezési és öntözési szempontból az érintett terület a 48. sz. keleti-főcsatorna menti 

belvízrendszeren belül a 48b Kösely belvízöblözetben helyezkedik el.  

A Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térképen az érintett terület belvíz által alig, vagy 

mérsékelten és közepesen veszélyeztetett. 

A kijelölésre került az AVE Ásványvíz Zrt. (volt Bartók Kft.) vízművének 50 éves elérési időhöz 

tartozó sérülékeny B hidrogeológiai védőövezete is, amely éppen csak bemetsz a teljes DDIP ipari 

park ÉK-i peremébe. Ez az ipari park létesítését és beépítését nem akadályozza, a jelenleg vizsgált 

területet nem érinti. 

A terület a módosított 27/2006. (II. 7.) Korm. r. alapján nitrátérzékeny.  

A terület a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv-ben a 2-17 Hortobágy-Berettyó nevű alegységen 

helyezkedik el, amely a Tisza részvízgyűjtő területe. 

A terület magas talajvízállásúnak mondható.  

 

5.5.1. Felszíni vizek 

Az ipari park területének vízhálózatát a terület déli részét érintő Kondoros és néhány mesterséges 

csatorna (Kisgugyori csatorna, árok) alkotja. Lefolyásuk dél, délnyugati irányú, a Kondoros révén 

a Köselybe jutnak. A K-i, D-i városrész, így a vizsgált terület, befogadója a Kondoros és Tócó 

patak. A helyi vízfolyásokban és csatornák (kivéve a Kondorost) időszakos jellegűek, azokban 

csak a tavaszi hóolvadáskor és csapadékos években található víz. Ugyanakkor lehulló csapadék a 

kötött, rossz vízáteresztő képességű talajban időnként terepszint feletti időszakos vízállásokat, 

vizes területeket eredményezhet.  

Kondoros meder áthelyezése 

A Kril övezet egységes kialakítása és beépíthetősége érdekében vált szükségessé a DDIP-2 

területétől Ny-ra húzódó Kondoros meder áthelyezése úgy, hogy az a Mikepércsi úthoz, illetve a 

tervezett 481-es főúthoz simulva halad. A mederáthelyezés nem változtatta meg a 47-es főút alatti 

átvezetést, illetve a 481-es főút esetében is megtartja az eredeti átvezetési pontot. 
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Az áthelyezés önálló szakértői vélemény (Kóthay László vízügyi szakterületi szakértő) alapján 

valósult meg, így az EVD már adottságként kezeli a vízfolyást. A Kondoros vízszállító kapacitása 

így 3,85 m3/s-ról 5,51-5,58 m3/s-re növekedett.  

 

5.5.2. Talajvízszintek 

Az átlagos talajvízszint 2 m körül van, azonban a sík mély fekvésű laposokban már 1 m körül, 

vagy felette is előfordul, főként a mélyebb fekvésű részeken.  

A talajvízszintek helyzetén megfigyelhető az északról dél felé való csökkenés A nyugalmi 

talajvízszintek a megütött talajvízszinteknél magasabbak. 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a 003046 törzsszámú észlelőkútja a vizsgált terület közelében 

található. A kút a 47-es számú főút másik oladlán, az úttól  kb. 400 m-re, a DDIP-2 terül ÉK-i 

sarkától 1,3 km-re található. 

A kút vonatkozásában az észlelés 1987-ben indult.  

A 003046 törzsszámú kútra vonatkozó alapadatok:  

Törzsszám:  003046 

Üzemeltető: TIVIZIG 

Név: Debrecen 

EOV X: 241155 m 

EOV Y: 844515 m 

Perem magasság: 107,4 mB.f. 

Terep magasság: 106,75 mB.f. 

Kútmélység: 1355 cm 

Észlelés kezdete: 1988. 01. 04. 

LKV = 303 cm (1995. 10. 12.) 

LNV = -10 cm (2006. 04. 21.) 

LKV= 103.73 mB.f. (1995. 10. 12.) 

LNV= 107.63 mB.f. (2006. 04. 21.) 

Átlagos talajvízszint: 138 cm 

Szűrő alsó: 14 m 

Szűrő felső: 11 m 
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Az észlelőkút 27 éves idősorát (1988-2015.) enyhén csökkenő tendencia jellemzi, ahol a 

talajvíztükör átlagosan 0,5-3 m közötti mélységtartományban mozgott. A talajvíz vízjátéka 313 

cm. Az észlelt talajvízszint többször előfordult már a terepszint feletti tartományban. 

 

alállomás 

száma 

Havi középvízszintek (cm, a perem alatt) 

jan feb már ápr máj jún júl aug szep okt nov dec 

003046 220   133 160 136 135 180 202  141 137 

táblázat: 003046. törzsszámú észlelőkút havi középszintjei (Vízrajzi évkönyv 2019.) 

 

A vízszint idősorok áttekintéséből megállapítható, hogy a területen a talajvíz szintbeni mozgása 

ciklikus. Távlatban számolni kell magasabb talajvízhelyzettel is, amely megalapozza a terület 

feltöltéssel kialakítandó építési szintjének igényét, valamint a vízvisszatartás szükségességét.. 

 

5.5.3. Talajvízminőség 

 

Jelen EVD során talajvízvizsgálat nem történt. A DDIP korábbi környezetvédelmi vizsgálatai 

során több helyen vizsgálták a talajvíz minőségét.  

A vizsgálatokat 2017. évben HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (NAT-1-

1776/2015 számon akkreditált) vizsgálólaboratóriuma végezte a Wessling Hungary Kft. (NAH-1-

1398/2015. akkreditációs szám) bevonásával. A vizsgálati eredményekből megállapíásra került, 

hogy a vizsgált mintákban egyedül egy ponton mutatkozott kissé magasabb szulfát terhelés, a többi 

helyen egyetlen komponens sem haladja meg a talajvízben megengedhető határértékeket. 

 

Korábban, 2005. évben a Kristály 99 Kft. az EKHT-ban, illetve 2015. évben a Plánum 97 Kft. 

2015. évben közölt vizsgálati eredményeket.  

A vizsgálati eredmények összehasonlítása alapján a pH, a fajlagos elektromos vezetőképesség, a 

foszfát, nitrát és szulfát terhelés általában csökkent, a klorid szintén csökkent.  Ez feltehetően a 

kevésbé intenzív területhasználatnak (a kevesebb állattartásnak) is köszönhető. A rendszeres 

területhasználat elmaradását jelzi a terület több részének elhanyagoltsága, parlagon állása.  
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Összességében elmondható, hogy a talajvízvizsgálatok eredményeire az általános mezőgazdasági 

felhasználás, terhelés jellemző.  

A területen egyéb szennyezés nem valószínűsíthető. A már évekkel ezelőtt mentesített repülőtéri 

szénhidrogén szennyezés egykori hatásterülete a vizsgált DDIP-területtől több száz méterre 

található. 

 

5.5.4. Ivóvízellátás 

A vizsgált területen az É-D-i feltáró út mentén a városi hálózatra kapcsolt vízellátó gerincvezeték 

kiépült. Az ivóvízellátáshoz a Pöltenberg utca- Achim András utca csomópontból egy DN 400 mm 

átmérőjű ivóvíz vezeték épült a Szávay utca és Mikepércsi út nyomvonalán keresztül a 

közműközpontokig. 

 

A területre betelepülő, extrém nagy vízigényű gazdasági telephelyek esetén , különösen a 

technológiai vízigény ellátására saját vízellátó kút, kutak kiépítése javasolt.  

 

Az ipari parkba betelepülő cégek ivóvízellátását a városi ellátó rendszerből lehet biztosítani. 

 

Közeli kutak, vízkivételek:  

0505/48 hrsz.-ú területen üzemen kívüli (szántó területen lévő) vízmű kút 

a volt Kossuth Tsz telephelyein üzemen kívüli vízmű kutak 

a 0500/2 hrsz.-ú tanya helyén lévő vízmű telep  

 

A vizsgált ipari park várható vízigénye ~900 em3/év, a tűzivíz igény ~6000 l/s. 

 

5.5.5. Szennyvízelvezetés 

 

A szennyvízhálózat a területen a Mikepércsi út Ny-i oldalán üzemelő VII. sz. főgyűjtő 

végátemelőjétől D-i irányban a közműközpontig megépült DN 500 méretű gravitációs csatorna 

megvalósításával épült ki.  

A déli közmű központ a gazdasági terület keletkező szennyvizét fogadja és vezeti le. 
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5.5.6. Csapadékvíz elvezetés 

 

A terület egyik legjelentősebb problémája a lefolyástalanság, amely kis szintmozgásból és a kötött 

talajszerkezetből ered.  

Az átlagos talajvízszint 2 m körül van, azonban a sík mély fekvésű laposokban már 1 m körül is 

előfordulhat. 

Az egyre növekvő burkolt területekről lefolyó csapadékvizek befogadója a Tócó patak, amelynek 

fejlesztése, rendezése korábban nem követte az ipari parkok fejlesztését. A fejlesztések bel- és 

külterületeket is érintettek. Széchenyi Terv 670 millió forintos támogatásával a debreceni repülőtér 

és a repülőtér környezetének vízgazdálkodási helyzetének javítása valósult meg. A tervek szerint 

a Kishegyesi úti záporvizeket a zárt vezetéken keresztül vezetik át a Tócó bal partján a Debrecen–

Tiszalöki vasútvonal keresztező műtárgyáig. A záporvíz zárt becsatlakozása felett 

vízszintszabályozó zsilip épült. A Déli sori záporkiömlőt változatlanul a Tócóba kerül bevezetésre, 

de a vízfolyás alatt lévő szakasz kibővítésre került. Erre azért volt szükség, mert a Tócó a 

Kishegyesi úti záporvizeket és a Déli sori záporvizet összesítve nem képes elvezetni. A befogadó 

Kösely csatorna korlátozott befogadó kapacitása miatt a repülőtértől délre Tócó balparti alsó 

szakaszán kellett kialakítani egy oldaltározót (Szepesháti tározó). A fent ismertetett műszaki 

megoldással a Tócó felső és középső szakasz „tiszta üzeművé” vált, a repülőtéri vizek elvezetése 

megoldott. A projekt eredményeként a repülőteret magába foglaló dél-debreceni terület 

vízgazdálkodása több szempontból is javult. Megoldódott a Tégláskert és az Epreskert 

csapadékvíz elvezetése is. 

 

Tekintettel arra, hogy az ipari park kialakulásával 50 %-os beépítettség, 20 % burkolt felület fog 

kialakulni, rendkívüli módon megnövekszik a területen a lefolyási tényező, ezáltal akár kritikus 

csapadékmennyiség kialakulása is. Ebből fakadóan (mivel a Kondorosnak, mint a terület egyetlen 

mértékadó fő befogadójának a kapacitása az új mederkeresztmetszet mellett is korlátozott, 3,85 

m3/s) szükségessé vált a csapadékvizek késleltetett betáplálása a befogadóba.  

Fentiek alapján a területen a szakági tervek szerint a csapadékvíz-elvezető hálózat, továbbá 

záportározó kiépítésre került. 
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A víz megtartása érdekében az egyes telephelyek kialakításánál a tiszta csapadékvizek egy részét 

a helyszínen szükséges elszikkasztani.   

5.5.7. Építés hatása a vizekre 

 

A terület alatti talajvíz változó, de viszonylag magas szinten helyezkedik el. Ebből eredően az 

építés egyes szakaszai (akár földmunkák, vagy alapozás) érinthetik a talajvizet.  

Ezért javasolt a végleges terepszintek olyan magasságban való meghatározása, amely az átlagos 

talajvízszint felett legalább 150 cm-re van. Az építési tervekhez talajmechanikai szakvélemény 

készítése javasolt. Az építési munkák során a talajvíz védettségét biztosítani kell, a szennyezés 

kockázatát teljes mértékben ki kell zárni.  

 

5.5.8. Működés hatása a vizekre 

A felszíni, és felszín alatti vízvédelmi hatályos jogszabályok betartásával, a legjobb elérhető 

technológiák alkalmazásával a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem valószínűsíthető, 

mind a mennyiségi, mind a minőségi viszonyok megőrizhetőek, nem veszélyeztetettek. 

 

5.5.9. Havária 

Felszíni, felszín alatti vízszennyezésre csak súlyos üzemzavar, havária esetén kerülhetne sor, 

amely a  munkagépek, szállítójárművek üzemanyag tankjainak sérülése, rakományaik kiömlése, a  

technológiához szükséges anyagok beszállítása során esetlegesen történő elfolyásokból  adódhat, 

azonban a talaj- és rétegvíz nagy mélységben történő elhelyezkedése az ilyen típusú  haváriával 

szemben (az azonnali beavatkozást feltételezve) védettnek tekinthető. Havária esetében a 

vonatkozó jogszabályi előírásokat kell betartani, meg kell kezdeni az azonnali kárelhárítást. A 

felszín alatti vízszennyezés bekövetkezését - az utánpótlódás  megszüntetésével és a szennyeződött 

talaj haladéktalan eltávolításával, ill. fokozott  elővigyázatossággal - meg kell és meg lehet 

akadályozni. 

 

5.5.10. A vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében 

javasolt intézkedések 

Az egyes telephelyeken, a parkoló és a dokkoló területén olajfogók elhelyezése javasolt. 
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5.6. Természetvédelem, örökségvédelem - A tervezési helyszín nagyvonalakban történő, 

természetvédelmi és örökségvédelmi szempontú bemutatása 

 

Előzmények, meglévő tanulmányok 

A Debrecen Déli Ipari Park bővítése tervezett. A bővítés által érintett terület a már engedélyezett 

ipari park területétől, annak határától – a Debrecen 0499/1 hrsz-ú közúttól - nyugatra található, 

szántó művelési ágú földrészletek területét érinti, megközelítőleg 46 ha kiterjedésben. A keletre 

található területek ipari parkként történő hasznosítása folyamatosan zajlik. Az iparterület két 

település, forgalmas főközlekedési út és intenzíven használt mezőgazdasági területek közé 

ékelődik, így a közvetlen és közvetett károsító hatásokat nem lehet kizárni. Degradatív folyamatok 

jellemzik a területet. A helyszín természetességének szintje alacsony.  

A teljes, fokozatosan kiépülő Déli Ipari Park (közel 600 ha) vonatkozásában a Debreceni 

Vagyonkezelő Zrt. természetvédelmi felmérést és mentési tervet készíttetett. A 2017. évben Aradi 

Csaba által készített természetvédelmi felmérés és mentési terv (mellékletben csatolva) a teljes, 

tervezett Déli Gazdasági Övezetre vonatkozóan elkészült, hogy az a későbbi eljárások során 

felhasználásra kerüljön.  

A tanulmány a lentebbi ábrán jelölt területrész élővilágát és földrajzi viszonyait hivatott bemutatni. 

 

 

1. ábra: Dr. Aradi Csaba ökológus szakértő által vizsgált terület 
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A tanulmány vizsgálati területe úgy lett meghatározva, hogy az „Debrecentől, pontosabban annak 

nemzetközi repterétől dél-délkeletre helyezkedik el, a 47. sz. főúttól nyugatra, és a 106. sz. 

vasútvonaltól keletre, túlnyomórészt a Kondoros vízfolyástól (is nyugatra). Északi határát maga a 

reptér képezi, jellegzetes déli határa nincs, 2-3 km-re déli irányban húzódik a reptér déli szélétől.” 

A vizsgálat során így megközelítőleg közel 600 hektáros terület került többek között 

természetvédelmi szempontból felmérésre, melynek a jelenleg tervezett bővítés területe is részét 

képezte.  

Jelen EVD fentiek alapján, a természetvédelem vonatkozásában fenti, 2017-ben készült tanulmány 

megállapításait veszi alapul. Jelen munkarész röviden összefoglalja a terület természetvédelmi 

adottságait, majd összegzi a 2017-es tanulmány jelen területre érvényes megállapításait. 

 

Az ipari park létesítésével érintett területen, a jelen bővítési helyszíntől keletre már megvalósult 

és folyamatban lévő létesítmények találhatóak. A terület ipari parkként történő hasznosítása 

folyamatban van. A bővítési területen jelenleg mezőgazdasági művelés folyik, a táblákban 

elsősorban kukorica került ültetésre. 

A bővítés területe nem érint országos jelentőségű védett vagy a Natura 2000 hálózat részét képező 

ingatlant. A jelenlegi bővítési terület (DDIP-2) Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosóját 

nem érinti, ökológiai folyosó területek a DDIP-2 területétől K-re helyezkednek el. 
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3. ábra: Ökológiai folyosó elhelyezkedése 

 

A szántó művelési ágú földrészletek területén természetvédelmi szempontból értékes vegetáció 

nem alakult ki. 
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4. ábra: Élőhelyfoltok elhelyezkedése (forrás: Dr. Aradi Csaba természetvédelmi felmérése) 

 

Fenti ábra szerint az érintett területen élőhelyfoltok nem találhatóak 

 

5.6.1. A tervezési helyszín állatvilágának rövid bemutatása természetvédelmi szempontból, 

valamint az azt érintő hatások értékelése 

 

A helyszín vonatkozásában a korábbi dokumentáció elkészítése során több évben és több 

alkalommal történtek helyszíni felmérések mind a növényvilág, mind az állatvilág feltérképezése 

kapcsán. Az állatvilág kapcsán 2016-ban 17 alkalommal (március 1. és szeptember 7. között), 

2017-ben nyolc alkalommal (március 1 és aug. 15 között) végeztek felméréseket, továbbá 

alkalmazásra kerültek a területre vonatkozó szakirodalmi hivatkozások is a korábbi dokumentáció 

elkészítése során. 

 

A rovarfaunisztikai felmérések kapcsán megállapítást nyert, hogy a jelen eljárás tárgyát képező 

vizsgálati területrészen védendő fajok jelenétét nem sikerült kimutatni. 
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A leendő ipari park teljes területén folytatott (mintegy 600 hektár) madárvilág vonatkozásában 

folytatott vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a területről 68 fajt sikerült kimutatni. Ezek 

közül 49 védett, 12 fokozottan védett, 7 pedig nem áll természetvédelmi oltalom alatt. Az 

előforduló fajok többsége vonuló vagy kóborló, ezek közül kerülnek ki a fokozottan védett fajok, 

azok többsége igen rövid ideig, a migráció során érinti a területet, vonulási útvonaluk bőven érint 

más pihenő illetve táplálkozó területet. A fészkelő fajok között nem találunk fokozott védettségűt, 

vagy veszélyeztetettet. A környező településeken fészkelő gólyák alkalmanként, mint táplálkozó 

helyet keresik fel a területet. 

 

 

5.ábra: Az ipari park területén fészkelő fajok elhelyezkedése 
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A jelenlegi beruházás tárgyát képező mintegy 46 hektáros területen fészkelés ténye nem volt 

megállapítható, az adott területrészen –szántóként történő hasznosítása végett – értékes madárvilág 

nem alakult ki, a helyszínt elsősorban táplálkozás céljából használhatják a madarak. A helyszín 

környezetében zajló munkálatok és hasznosítás okán valószínűleg a korábban ott található 

madárfajok egyedei másik élőhelyet választottak, a területen nem vagy csak kis számban 

találhatóak meg.  

A védett állatfajok egyedét, állományát érintő védelmi intézkedések a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bekezdése alapján a természetvédelmi hatóság engedélyével, 

kizárólag természetvédelmi szakember felügyelete mellett végezhetőek. 

Az emlős fauna vizsgálata során természetvédelmi szempontból jelentős védett fajként egyedül a 

vakond (Talpa europaea) jelenléte nyert bizonyítást. A tervezett fejlesztés a faj vonatkozásában 

életmódjából fakadóan jelentős hatással nem bír. Esetleges előkerülése földmunkák végzése során 

lehetséges. 

 

5.6.2. A tervezési helyszín növényvilágának rövid bemutatása természetvédelmi 

szempontból, valamint az azt érintő hatások értékelése 

 

Az ipari park teljes területén a korábbiak alapján botanikai terepi felmérésekre 2005-ben, 2006-

ban, kisebb kiszállásokkal 2007-ben, majd döntően 2016-ban került sor. A tanulmány 

megállapítása szerint a terület védett növényekben szegény, ami annak fragmentálódásával, 

izoláltságával, s a már hosszú ideje tartó leromlási folyamatokkal magyarázható. A mintegy 600 

hektáros területen a természetvédelmi szempontból jelentős védett fajok közül a kisfészkű aszat 

(Cirsium brachycephalum), a magas tarackbúza (Elymus elongatus), sóspusztai magyar moha 

(Entosthodon hungaricus) előfordulása került igazolásra az eltelt évek során. Jelen vizsgált 

DDIP-2 területén védett fajok nem kerültek azonosításra. 
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5. ábra: Védett növények állományának elhelyezkedése az ipari park teljes területén 

A vizsgálati terület közelében további védett növényfajok - erdélyi útifű (Plantago 

schwarzenbergiana), pompás kosbor (Anacamptis palustris subsp. elegans) – állománya ismert, 

azonban azok állományát sem az ipari park területe, sem a jelenlegi bővítés nem érinti. 

 

5.6.3. Természetvédelem – összefoglalás 

 

Összességében elmondható, hogy az ipari park bővítésével érintett mintegy 46 hektáros területen 

természetvédelmi szempontból olyan jelentős élőhely, vegetáció és élővilág nem alakult ki, mely 

a beruházás megvalósítását akadályozná. Az ipari park bővítése egyetlen védett, vagy Natura 2000 

jelölő faj térségi vagy hazai populációját sem veszélyezteti. A területen a zöldfelületek kialakítása 

során fasorok, erdősávok betervezése javasolt, melyek a területen, illetve szomszédságában élő, 

előforduló madárfajok egyedeinek nyújthatnak esetlegesen táplálkozó-, fészkelő- és élőhelyet. 

 

A tervezett Déli Ipari Park bővítésével érintett mintegy 46 hektáros földterület ipari parkként 

történő hasznosításának a megfelelő intézkedések megtétele, a természetvédelmi szempontok 

figyelembe vétele mellett nincs akadálya.  
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Amennyiben védett növények, állatok és származékaik (magvak, peték, lárvák vegetatív szaporító 

képletek) azonosítására kerül sor, azok gyűjtését természetvédelmi, botanikus vagy ökológus 

szakemberre kell bízni, a gyűjtés megkezdése előtt be kell szerezni a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának gyűjtési és 

visszatelepítési engedélyét.  

 

5.6.4. Örökségvédelem 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a vizsgált területen a tervezett 

beruházás régészeti lelőhelyeket, illetve régészeti értékű területeket érint. A területre vonatkozóan 

az örökségvédelmi felmérés, tanulmány elkészült.  

Ezért a hatályos jogszabályokkal összhangban (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. tv. előírásai szerint /Kötv/) a beruházással érintett területen megelőző, illetve próbafeltárást 

kell végezni, a beruházás teljes területén végzett valamennyi földmunka csak régészeti 

megfigyelés mellett folyhat.. 

 

6. Demográfiai hatások 

Az ipari park megvalósítása a város olyan kiemelt beruházása, amely évtizedekre biztosíthatja több 

ezer ember foglalkoztatását, a térség infrastrukturális fejleszthetőségét, közvetve a gazdasági, 

kulturális és képzési struktúra, összességében az innováció fejlődését. A teljes, tervezett gazdasági 

övezetben a tervek szerint akár 18 ezer ember is dolgozhat majd. 

A létesítmény megvalósításának társadalmi vetülete pozitív, javító. 
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7. Összefoglalás 

 
A Déli Ipari Park tárgyi, kb 46 hektárral történő bővítési területére (DDIP-2) elvégzett előzetes 

vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tervezett bővítés, ipari park kialakítás nem ütközik 

környezet-, és természetvédelmi akadályba. Jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2021. február 18. 

 

 

 

 

 

Czéh Róbert 

ügyvezető 

Georatio Környezetbiztonsági Bt. 
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8. Mellékletek 
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1. melléklet: zajvédelmi hatásterület 
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2. melléklet: Szakértői jogosultságok 

 

Czéh Róbert szakértői jogosultság 
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Muzsai Tünde  -  hulladékgazdálkodás 
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Sámi Lajos – Levegőtisztaság-védelem, Zaj- és rezgésvédelem 
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Dr. Aradi Csaba – Természetvédelem, tájvédelem (2017. természetvédelmi tanulmány)  
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3. melléklet: képviseleti meghatalmazás 
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4. melléklet: Területkimutatás 

so
rszám

 

h
rsz 

h
rsz 

terü
lete 

(m
2
) 

E
V

D
-re eső

 

terü
let (m

2
) 

1. 0495/49 10139 10139 

2. 0495/50 27901 27901 

3. 0495/51 10503 10503 

4. 0495/52 11706 11706 

5. 0495/53 30235 30235 

6. 0495/54 31575 31575 

7. 0495/55 17882 17882 

8. 0495/56 17882 17882 

9. 0495/57 20324 20324 

10. 0495/58 26379 26379 

11. 0495/59 19281 19281 

12. 0495/60 13416 13416 

13. 0495/61 14390 14390 

14. 0495/62 10248 10248 

15. 0495/63 11019 11019 

16. 0495/64 10394 10394 

17. 0495/65 118941 118941 

18. 0495/66 10173 10173 

19. 0495/67 8198 8198 

20. 0495/68 5359 5359 

21. 0495/69 6867 6867 

22. 0495/70 13028 13028 

23. 0495/71 16568 16568 

24. 0497 6367 977 

összesen 463385 
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5. melléklet: Dr. Aradi Csaba 2017. évi dokumentációja 

 





 

 

1 

 

Debrecen Déli Ipari Park élővilágának felmérése és természetvédelmi 

mentési terve 

 

 

Bevezetés 

 

Természetvédelmi és általános vonatkozó jogi háttér 

A terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 rendszernek 

(275/2004. (X.8.) Korm. rendelet), sem különleges madárvédelmi, sem különleges természet-

megőrzési területhez nem tartozik. 
 

Tájföldrajzi jellemzés 
 

A vizsgálati terület (továbbiakban: terület /ha a „terület” fogalom általános értelemben kerül 

használatra, azt jelezni fogjuk/) Debrecentől, pontosabban annak nemzetközi repterétől dél-

délkeletre helyezkedik el, a 47. sz. főúttól nyugatra, és a 106. sz. vasútvonaltól keletre, túlnyomórészt 

a Kondoros vízfolyástól (is nyugatra). Északi határát maga a reptér képezi, jellegzetes déli határa 

nincs, 2-3 km-re déli irányban húzódik a reptér déli szélétől. 

A terület geográfiai értelemben legfontosabb jellemzője, hogy tájhatáron helyezkedik el. Ez 

abban is megmutatkozik, hogy a különböző földrajzi forrásmunkák lehatárolásai különböző 

középtájakra helyezik, így (még éppen) a Hajdúság keleti szélére (Pécsi 1969), vagy már 

egyértelműen a Nyírség középtájának Dél-Nyírség kistájára (Pécsi 1989) (1. ábra). 

 

1. ábra. 

 

 
 

Abban minden forrás megegyezik, hogy a szóban forgó középtájak (Hajdúság, Nyírség) 

elválasztó vonala valahol a Kondoros vízfolyás tájékára esik (Radó 1967), aminek viszont 

épp a terület délkeleti sarkában van egy nyugati-déli, kettős kanyarja, melyet a geográfus 

szerzők eleve eltérő módon értelmeznek. Magyarország kistáj-katasztere (Dövényi et al. 

2008) például kétféleképpen: az áttekintő térképen a – bizonytalan – határvonal a Kondoros 

nyugati oldalára esik, a részletes kistájleírásoknál viszont nyugatabbra, nagyjából a 

Debrecen-Érmihályfalva vasút vonalára, ily módon már egyértelműen Nyírségről (Dél-

Nyírség) van szó. Ez utóbbi forrás ráadásul a szomszédos Hajdúság két kistájának (Hajdúhát, 



  

Dél-Hajdúság) kelet-nyugati lefutású (kis) tájhatárát is a közelbe húzza, nagyjából a 4 sz. 

főútra, mely viszont nem egyezik a korábbi tájtérképekével (Pécsi 1989), mely ezt a vonalat 

jóval északabbra teszi. 

A terepen a tájhatár-érzet markáns, de leginkább akkor, ha a területről valamely (szinte 

bármely) irányba elindulunk. A 47 sz. főút keleti oldalán a még meglevő, pusztuló 

természetközeli állapotú gyepek (jobbára üde rétek) inkább nyírségi karakterűek, a 4808 sz. 

(Debrecen-Hosszúpályi) közút a főúttól keletre alig dűlőnyi távolságba már újabb építésű 

villák és régebbi tanyák homoki világába vezet, hogy a Szarka kapitány emlékműnél beérjen 

a homoki akácosok közé. 

Ezzel szemben a Tócó nyugati oldalán a Dél-Hajdúság általában jó talajú, kevésbé belvizes 

szántóinak a végeláthatatlan sora kezdődik, amit csak Szepes környékének szikes laposai 

tarkítanak. Debrecen belterületétől nyugatra, északnyugatra belvízmentes szántók vannak 

mezőségi talajokon, és a terep észrevehetően emelkedik északi irányban, mutatva a Hajdúhát 

jellemvonásait. 

Átmeneti területsávunk tehát nagyjából a Tócó és a Kondoros folyásai közé esik. A 

tengerszint feletti magasság (104-106 m a gyepekkel tarkított, belvizes, mélyebb fekvésű, és 

106-108 m a homogén szántók szintjében) a Dél-Hajdúsággal rokonítható. Az átmeneti sáv 

dél felé Mikepércsig szinte semmi érdemi lejtést nem mutat, onnan – viszonylag gyorsan – 

esik 100 m körüli, jóval kevésbé tagolt térszínre (Bodóháza), miközben kelet felé a 

határvonal is élessé válik, Mikepércs belterületénél egy kb. 5 m-es szintkülönbséget mutató 

„magaspart” formájában. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a puszta orográfiai adatok sugallta helyzettel szemben, a 

köztes területsáv nem átmeneti, hanem saját jellemvonásokkal bír, nem a szomszédos közép- 

és kistájak tulajdonságainak keveréke. Mik ezek a sajátos karakterek? 

- gyepterületek viszonylag nagy aránya; 

- művelési ágak tekintetében változatos, mozaikos tájszerkezet (uralkodnak a szántók, 

de elég sok a gyep, és akad mocsár, vízállás is); 

- a láposodás és a szikesedés-mentes üde rétek hiánya (szemben a valódi Nyírséggel); 

- a löszgyep eredetű száraz legelők uralkodó volta a szikes legelőkhöz képest (ez 

azonban délfelé haladva lassan a szikesek javára billen); 

- a talajvíz általában magasabban van, a belvizes foltok aránya nagyobb, mint 

bármelyik szomszédos kis- és középtájban; 

- az erdőültetvények szinte teljes hiánya. 

Természetesen sok egyéb sajátosság is felmerülhet, ezek azok, melyek egy terepbejáráson 

ránézésre, sokszor légi és műholdfelvételekről is szembetűnnek, nem igényelnek kémiai 

(talajvíz, talaj), fizikai (fizikai talajféleség) vagy éppen morfometriai analíziseket. 

A terület sajátos karakterét elsősorban a fentebb taglalt hármashatár-jellegnek köszönheti, 

ami láthatóan manifesztálódik hidrológiai, talajtani, biogeográfiai, de még klimatikus 

karakterében is, és ezt tovább gazdagítják a felsorolt, egyéni jellemvonásai. E megfontolások 

felvetnék egy önálló kistáj lehatárolásának szükségességét a területre és környékére, melynek 

kiterjedése ugyan csekély, de pl. a Berettyó-Kálló köze is kicsi (domb- és hegyvidékeinken a 

tájföldrajz még kisebb kistájakat is definiál), és az átmeneti jelleg sem jelent problémát, hisz 

például a Nyugati- /Löszös-/ Nyírség is átmeneti sáv a tulajdonképpeni Nyírség és a Hajdúhát 

között. 

 
 

Természetföldrajzi leírás 

 

Tágabb értelemben véve inkább a Hajdúság középtáján belül, annak már említett két kistája 

határzónája közelében helyezkedik el (Észak-Hajdúság = Hajdúhát, Dél-Hajdúság), oly 



  

módon, hogy egyértelműen utóbbihoz tartozik. Nagyon közelről (néhány száz méteren belül) 

szomszédos a Nyírség területe is, mint középtáj-határ.  

A Dél-Hajdúság, vagy tulajdonképpeni Hajdúság löszös hordalékkúp síkság, közepes 

talajvízállással, közepes vízfolyássűrűséggel és alacsony relieffel. A konkrét helyszín már 

közel helyezkedik el a Nyírség-perem csernozjomos homoksíkságához (Debrecen belterülete 

irányában). Területünkön jellemzőek az 1-2 m magas, észak-délies lefutású folyóhátak, 

melyek elsősorban megtestesítik ezt a hordalékkúp síkság karaktert, a maguk néhány méter 

vastag, felső pleisztocén korú infúziós lösz, fedő üledéksorával. A köztük levő mélyedések 

részben szikesedő folyóvízi iszappal, részben – ugyancsak szikesedő – folyóvízi agyaggal 

vannak feltöltve, néhány méter vastagságban. A szikesedés jellege szolonyeces. A környékre 

jellemző, hogy az egyes folyók üledékrétegei hirtelen kiékelődve rakódtak, a gyors 

mederváltozások miatt, aminek a révén a pleisztocén geológia itt bonyolult. 

Geomorfológiai szempontból különleges a 23. vegetációfolt (lásd később), mely egy lösz-

dolina, vélhetően egy korábban tartósabb, manapság már csak ritka vízborítású sztyepptál-

szikes tó, 200 m-nél valamivel kisebb átmérővel, és majdnem szabályos kör alakzattal. Az 

ilyen deráziós-eróziós formák az egész Kárpát-medencében a Debrecentől dél-délkeletre 

húzódó, keskeny sávban a legjellemzőbbek, másol szinte ismeretlenek is. 

A fentebbi geológiai adottságok miatt magasabb fekvésben réti csernozjom, alacsonyabban 

sztyeppesedő réti szolonyec, legmélyebb fekvésben réti szolonyec és szolonyeces réttalajok 

alakultak ki, utóbbiak gyakran szoloncsákos (szerkezet nélküli, vagy legalábbis szerkezet-

vesztő) jelleggel. 

A jellemző tengerszint feletti magasság 104,0-106,0 m, néhány helyen, kivételesen ennél 

alacsonyabb. 

Vízrajzilag a területre meghatározó, hogy a Hajdúböszörménytől délre, a Hajdúháton 

(Zelemérnél) eredő Tócó és a nyírségi vizeket szállító Kondoros-ér (ma mindkettő csatorna) 

között helyezkedik el, de az utóbbi felszíni vízgyűjtőjéhez tartozik. Eszerint vízügyi-

adminisztratív szempontból már a Nyírség egyik, a Berettyó vízgyűjtő területéhez tartozó 

részének számít.  

A legelőn még le nem csapolt, néhány hektáros, tartósabb vízállású, lefolyástalan 

mélyedések, és a Kondorosba belvizes árkokkal bekötött, nagyobb laposok is vannak, 

melyeket mocsárréti növényzet borít. Jellemző a sok, az elmúlt 10-20 évben feltört 

gyepterület helyén levő, szikes, vagy igen szikes talajú szántó, ahol ugyanezek a mélyedések, 

mint belvizes, gyakran terméketlenül szikes foltok jelentkeznek. 

A terület klímája átmeneti, a szárazabb Közép-Tiszántúl és a nedvesebb, hidegebb és hóban 

gazdagabb telű Nyírség között. Erdészeti és botanikai értelmezésben is az erdősztyepp és 

sztyeppklíma határán helyezkedik el a terület. 

 

A kijelentés alátámasztásához közöljük a debreceni 1930-1995 közti havi és évi 

középhőmérséklet-adatok átlagát: 

 
      I.     II.     III.     IV.      V.     VI.     VII.    VIII.     IX.      X.     XI.     XII.     Évi  

Átlag -2,45 -0,16 4,89 10,86 16,08 19,28 21,10 20,27 16,12 10,29 4,696 0,089 10,09  

2*átl. - - - 21,72 32,16 38,56 42,20 40,54 30,24 20,58 - - -  

 

 

Ugyancsak közöljük a debreceni, 1930-1995 közti havi és évi napi átlagolt 

középhőmérsékletek átlagát. 

 
    I.    II.     III.     IV.     V.     VI.      

VII. 

    

VIII. 

    IX.     X.    XI    XII. Évi 



  

Átlag 34,83

3 

33 32,69

6 

43,33

3 

60,28

7 

76,63

6 

61,01

5 

59,90

9 

38,40

9 

42,36

3 

49,81

8 

42,07

5 

574,3

7 

2/3*átl. 23,22 22 21,79 28,88 40,19 51,09 40,67 39,93 25,60 28,24 33,21 28,05 - 

 

Látható, hogy az előző táblázat kétszeres átlag sora, azaz a havi hőmérsékleti közepek 

kétszerese júliustól szeptemberig minimális értékkel meghaladja a havi átlagcsapadékok 

kétharmad értékeinek mértékét. A Walter-féle klímadiagrammon ez a mérsékelt 

aszályveszély kritériuma, és az erdősztyepp klíma jelzője. Ha nem haladná meg a 

transzformált hőmérséklet adat a megfelelő havi transzformált csapadékadatot, az már a 

tölgyes klíma sajátja. Debrecen nyilvánvaló módon e közelítésben is a kétféle 

makrovegetációs klíma határán helyezkedik el. 
 

A klimatikus viszonyok áttekinthetősége érdekében közöljük Debrecen Walter-féle 

klímadiagramját is, a felhasznált havi lebontású csapadék és hőmérsékleti adatok ezúttal 

1930-2000 közti időszakból valók. A 2/3 csapadékvonal enyhén metszi a hőmérséklet 

vonalat, ami a szemiarid periódus mérsékelt jelenlétére utal, azaz a már említett átmeneti 

helyzetre a zárt erdő és erdősztyepp klíma közt, kissé előbbi javára. 
 

 

 
 

Flóra és vegetáció leírása 



  

 

 

A botanikai felmérés kiértékelésének részletes leírása 

 

A botanikai terepi felmérésekre 2005-ben, 2006-ban, kisebb kiszállásokkal 2007-ben, majd 

döntően 2016-ban került sor.  

 

Az egyes, a terepen identifikált vegetációtípusokban növény-fajlistát vettünk fel, 

hozzárendelve egy szubjektív, 5 fokozatú gyakoriság skálát, ami láthatóan nem lineáris: 

1 = egyes példányok 

2 = ritka 

3 = szórványos 

4 = gyakori 

5 = tömeges 

A fajlista alapján, a Simon T.-féle természetvédelmi érték kategóriák (TVK) felhasználásával 

(Simon 2000) a természetességet is kiértékeltük. Szokás együtt alkalmazni a Borhidi-féle 

rendszerrel, melytől azonban sokkal több információ jelen esetben nem lett volna várható az 

aszpektusra és a vegetáció viszonylag homogén voltára tekintettel. 

A fajlisták alapján, a szubjektív gyakoriságok összege szerint számítottuk ki az egyes 

természetességi érték kategóriák súlyát, mely kategóriák az alábbiak: 

 

Természetes állapotra utaló: 

Unikális fajok:   U 

Fokozottan védett fajok KV 

Védett fajok   V 

Társulásalkotó fajok  E 

Kísérő fajok   K 

Pionír fajok (természetes 

pionírok)   TP 

 

Degradációra utaló: 

Zavarástűrő fajok:  TZ 

Adventív fajok:  A 

Gazdasági növények  G 

Gyomfajok   GY 

 

Mint minden esetben, ha (legalább részben) szubjektív kategóriába sorolás történik, itt is 

lehet vitatkozni egyes fajok helyes besorolásán. Néha ezt maga a rendszer is érzi, pl. amikor a 

csalánt társulásában helyénvaló, másutt zavarástűrő fajnak veszi. 

Esetünkben pl. a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) zavarástűrő mivolta nagyon is 

vitatható, legalább ilyen joggal lehetne társulásjelző (edafikátor) faj is, mint például a nád is 

gyakran gyom és nem edafikátor, mint ebben a rendszerben.  

 

Az adott vegetációtípusok növényzetét lehetőleg társulás szinten, de legalább a Nemzeti 

Biodiverzitás-monitorozó rendszerben, és az országos léptékű élőhelytérképezési munkában 

egyaránt használt ÁNÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer kategóriáinak 

felhasználásával jellemeztük (Bölöni et al. 2011), törekedve azok területi részesedés szerinti 

sorrendjét is felállítani. 

 



  

A taxonnevezéktan követi Király (2009) munkáját, a fitocönológiai, a társulástani és ÁNÉR 

nevezéktan pedig Bölöni et al. (2011) és Borhidi (2003) szerinti. 

 
A vegetációról általában 

A vizsgálati terület még meglevő gyepjeinek növényzetét egyértelműen a száraz gyepek uralják. 

Vizsgálati területünk a Dél-Hajdúság kistájára esik. Itt a megmaradt nagyobb gyepfoltok 

általános jellegzetessége Hajdúszoboszlótól Derecskéig, onnan Debrecenig, hogy az ürmös 

szikesek, a szolonyec sziki rétek és a padkás-vakszikes területek aránya csekély a délebbi 

Bihar és az északnyugatra eső Hortobágy, de általában a növényföldrajzi Tiszántúl 

(Crisicum) szikeseihez képest, dominálnak a löszlegelők, cickafarkos sziki legelők és a 

kisebb kiterjedésű szikes mocsarak, rétek 

A növényzetre markánsan rányomja bélyegét a tájperemi elhelyezkedés. Még éppen a Dél-

Hajdúságba esik a terület annak keleti peremén, a Nyírség 2-3 dűlőnyi távolságra kezdődik 

keletre, a 47. sz. főút túloldalán (1. ábra). A Tócó deráziós völgye és a Nyírség által lehatárolt 

pászta az átmeneti sáv, amit a Hajdúság többi részénél jóval tagoltabb tájhasználat, több 

gyepfolt, és a vízfolyások némileg eltérő lefutása jellemez (1. ábra). 

Szikesei az elhelyezkedésnek megfelelően ugyancsak átmeneti jellegűek. Míg a 

növényföldrajzi Tiszántúlon a kötött talajok markáns horizontális szerkezetet mutató 

szolonyec szikesek uralkodnak, addig a Nyírség (Nyírségense) – kisszámú és jobbára annak 

nyugati peremére korlátozódó – szikesei a homok, löszös-homok fizikai talajféleségű 

talajokon szerkezet nélküli, szoloncsákos jellegűek. Vizsgálati területünk legnagyobb 

összefüggő legelőjén, a Reptértől délre, a két típus mozaikosan is keveredik egymással, és 

diffúz átmeneti jelleg is mutatkozik, ami talajtani és botanikai értelemben is ritkaságnak 

számít.  Ez – többek között – az alábbiakban mutatkozik meg: 

- Sókiválási felszínek réti ecsetpázsitos (Alopecurus pratensis), muharsásos (Carex divisa) – 

réteken (vegetációtérkép, a gyep keleti széli, az ÁNÉR szerint F2-szolonyec x F4 besorolású, 

nagy kiterjedésű egysége; 

- A vegetációtérképen szolonyec-szoloncsák átmenetként jelzett, középső elhelyezkedésű kis 

rétfolt kevert karaktere; 

- szoloncsákos és szolonyeces jellegű rétek egymás melletti előfordulása; 

- sókiválás és szologyosodás egynás mellettisége, közel azonos térszínen; 

- alacsony padkák, vakszik-szikfok megjelenése padkák nélkül; 

- bizonyos növényfajok réti sás (Carex distans), bársonykerep (Lotus siliquosus) 

megjelenése. 

A magasabb, száraz térszínek növényzete elég jellegtelen, nincs markáns karaktere. A 

gyepfoltokra általában a viszonylagos fajszegénység és a nem túlságosan sokféle társulás 

együttes, gyakran mozaikosan megjelenő előfordulása jellemző. 
 

A flóráról általában 

 

A magasabbrendű (edényes, virágos) flóra – hasonlóan az egyes társulástípusokhoz – 

összességében is viszonylag fajszegény (összesen 102 faj). 

Ennek ellenére kiemelést érdemel néhány faj előfordulása. Mindenekelőtt említeni szükséges 

a természetvédelmi jogszabályok által védetteket. A vizsgálati területen belül egy ilyen faj 

egyértelmű előfordulásáról tudunk, ez a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). Azok az 

évek, melyekből rendelkezünk előfordulási adatokkal: 2005, 2007, 2016. Tudjuk, hogy e faj 

állományainak a mérete évről évre rendkívüli mértékben szór, ennek nagyságrendje 3-5 (!) 

2007-ben ugyanott néhány ezer, 2016-ban és 2017-ben csak néhány példány volt. Ez azonban 

nem feltétlenül fogyási tendencia, az ingadozások 2-5 évente léphetnek fel, és a véletlenszerű 

mintavételi évek sugallhatják a csökkenési trendet. A fajnak mind a négy, vizsgálati területen 



  

belüli előfordulási helye többé-kevésbé őrzi még 10-15 évvel ezelőtti állapotát, ami 

valószínűsíti a nagyobb állomány jelenlétét. 

További védett faj a vizsgálati területen a magas tarackbúza (Elymus elongatus). Ez a valóban 

erőteljes növésűElymus-alak energiafű néven vált híressé és hírhedtté országszerte. Mielőtt 

azonban termesztésben elterjedt volna, ősi állományai kerültek elő a Hortobágyon, majd a 

Duna-Tisza-köze néhány pontján. Ily módon lett védett a faj.  Vizsgáltuk helyi eredetének 

kérdését. Mivel vetett gyepekben fordul csak elő, úgy ítéljük meg, hogy az itteni kis 

populáció nem lehet ősi, hanem régebbi (de 10-15 évesnél nem régebbi) kultiváció emléke.   

 

Vizsgálati területünk szomszédságában, de már azon kívül, további két védett virágos 

növényfaj ismert: 

- erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana) 

- pompás kosbor (Anacamptis palustris subsp. elegans) 

E fajok magyarországi viszonylatban a szórványos elterjedésű védett növények közé 

tartoznak, külön-külön előfordulásaik nem hordoznak regionálisnál nagyobb florisztikai 

jelentőséget. Együttes (közel egymás melletti) meglétük már inkább különlegességnek 

számít, a két érték alig fordul elő ugyanazokon a gyepes élőhelyeken. A legtöbbre példa épp 

a Tiszántúl keleti részén van. 

A nem edényes növényfajok közül nagy jelentőséggel bír a védett sóspusztai magyar moha 

(Entosthodon hungaricus), melynek a terület déli részén, és azon kívül is, több, kisebb 

állománya került elő az utóbbi években. Lokalitás-szám tekintetében az Észak-Alföld legtöbb 

előfordulását mindmáig innen regisztrálták. Az állományok intézményes védelme 

megoldatlan. 

 

A védett fajok előfordulásait a 2. ábra mutatja be (a magas tarackbúzánál a fenti okokból csak 

mutató névvel, pontos lehatárolás nélkül). 
   

2. ábra 

 
 

További, nem védett, de ritkának minősíthhető fajok előfordulását is sikerült kimutatni: 



  

-  A merev víziboglárka (Ranunculus circinatus) egyes tócsákban jelenik meg változó 

mennyiségben. Nem tartozik a gyakori, fehér virágú vízigolárka fajok közé, előfordulásait 

országszerte számon tartják. 

- Fontos megemlíteni a gyűrűs borgyökér (Oenanthe silaifolia) tömeges előfordulását 

többféle réti, mocsárréti társulásban is. 

- Florisztikai jelentőséggel bír még a 23. vegetációfoltban előforduló kétféle 

porcsinkeserűfűfaj (Bellard- és vidéki porcsinkeserűfű /Poligonum bellardii et rurivagum/), 

mely tipikus mézpázsitos szikfokon és zsombékos sziki rétben is együtt él. Hozzájuk hasonlít 

a taposott gyomtársulásokban mindenhol közönséges madár-porcsinkeserűfű (Polygonum 

aviculare) Mindkét faj ritkább, együttes előfordulásuk nyilvánvalóan még ritkább, 

különlegesnek mondható esemény. 

- Légyfogó (Myagrum perfoliatum). Mezsgyenövényként került elő ez a keresztes virágú 

ritkaság a tervezési terület déli részén, 2006-ban. 

- A sziki pitypang (Taraxacum bessarabicum) – úgy tűnik – hibrid formában fordul elő. Az 

még tisztázandó lenne, hogy a közönséges orvosi pitypang, vagy valamely más pitypang-faj a 

másik szülőfaj. Mindenesetre, a hibrid-képzés a Taraxacum nemzetségben ritkaság, és a sziki 

pitypang már önmagában is elég ritka faj. A 27. és 28. poligonokban. A nagy gyep délkeleti 

sarkában fordul elő ez a növény. 

- Végezetül fontos megemlíteni a csátés sás (Carex divisa) nagyobb réti állományait. Ez a sás 

épp Debrecen környékén, a Tócó tágabb térségében hasonló módon másutt is előfordul, 

mindamellett, országos viszonylatban egy nagyon is lokális elterjedésű sásféléről van szó. 

 

 

A vegetációtípusok általános leírása az ÁNÉR besorolások alapján 

 

1. Mezsgyenövényzet: 

 

A vizsgálati terület mezsgyenövényzetében nem sikerült fellelnünk értékeket, melyek 

általában löszgyep-maradványokban jelenhetnek meg. Általában jellemzők az akáccal, 

bodzával benőtt dűlőút-szegélyek. A növényzet meghatározóan gyomvegetáció. A 

gyepterület délnyugati sarkában a löszpusztai eredetre utal néhány kevésbé zavarásjelző faj 

jelenléte. 

 

Társulástani besorolás: 

Sysimbrietalia assz. rend  - Útszéli szikár gyomnövényzet 

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

OC Alföldi gyomos száraz gyepek 

 

A területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Descurainia sophia Sebforrasztófű GY 1 

Elymus repens Közönséges tarackbúza GY 4 

Galium aparine Ragadós galaj GY 3 

Geranium pusillum Apró gólyaorr GY 1 

Lolium perenne Angolperje GY 3 

Poa trivialis Sovány perje TZ 2 



  

Robinia pseudo-acacia Akác GY 4 

Salvia austriaca Osztrák zsálya TZ 1 

Salvia nemorosa Ligeti zsálya K 2 

Sambucus nigra Fekete bodza GY 3 

Urtica dioica Nagy csalán TZ 1 

 

A leírt 12 fajból 2 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, edafikátor 

/társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/), hozzátéve, hogy a zsályafajok ilyen megítélése a 

rendszerben vitatható. 

 

Kiértékelés:   

E   3,8 % 

K   7,7 % 

 

TZ 15,4 % 

GY 73,1 % 

 

Védett, vagy természetvédelmi szempontból egyébként kiemelendő faj nincsen. 

 

 

2. A háti fekvésű legelők társulástanilag besorolható növényzete: 

 

A vizsgálati területen, a szántókon kívül ez a domináns vegetációtípus, kb. 104.5 m 

tengerszint feletti magasságnál magasabban jelentkezik. Jobb típusai társulástanilag 

besorolhatók: 

 

Társulástani besorolás: 

Cynodonto-Poëtum angustoifoliae - Löszlegelő 

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

OC Alföldi gyomos száraz gyepek 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Achillea collina Mezei cickafark TZ 1 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Althaea officinalis Orvosi ziliz TZ 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 5 

Carduus nutans Bókoló bogáncs GY 2 

Cynodon dactylon Csillagpázsit TZ 3 

Dactylis glomerata Csomós ebír TZ 2 

Eryngium campestre Mezei iringó TZ 3 

Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz TZ 3 

Lolium perenne Angolperje GY 2 

Lotus corniculatus Szarvaskerep TZ 2 

Lotus siliquosus Bársonykerep K 1 

Medicago lupulina Komlós lucerna GY 1 

Mentha longifolia Lómenta K 1 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű TZ 3 



  

Poa angustifolia Keskenylevelű perje E 3 

Trifolium pratense Réti here TZ 2 

Trifolium repens Fehér here TZ 3 

 

A leírt 18 fajból 4 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, edafikátor 

/társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). 

 

Kiértékelés:   

E 10,3 % 

K   5,1 % 

 

TZ 71,9 % 

GY 12,8 % 

 

Védett, vagy természetvédelmi szempontból egyébként kiemelendő faj nincsen. 

 

 

3. Cickafarkos füves szikes puszta: 

 

A legelők háti részein, az előzőnél némileg alacsonyabban helyezkedik el, gyakran 

mozaikosan egymásba tagolódva: 

 

Társulástani besorolás: 

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae - füves szikes puszta 

Borhidi-Sántha 1999 szerint védelemre javasolt társulás.  

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

F1b Cickórós puszták 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Achillea collina Mezei cickafark TZ 3 

Achillea setacea Pusztai cickafark K 2 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 2 

Carduus nutans Bókoló bogáncs GY 2 

Carex stenophylla Csillagpázsit TZ 3 

Centaurium pulchellum Csinos földepe K 1 

Eryngium campestre Mezei iringó TZ 3 

Festuca pratensis Réti csenkesz E 2 

Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz TZ 4 

Hordeum hystrix Sziki árpa GY 1 

Inula britannica Réti imola GY 3 

Lolium perenne Angolperje GY 2 

Lotus corniculatus Szarvaskerep TZ 2 

Medicago lupulina Komlós lucerna GY 3 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű TZ 4 

Trifolium repens Fehér here TZ 3 

 



  

A leírt 17 fajból 4 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). 

 

Kiértékelés:   

E   7,3 % 

K   7,3 % 

 

TZ 58,5 % 

GY 26,8 % 

 

Védett, vagy természetvédelmi szempontból egyébként kiemelendő faj nincsen. 

 

 

4. A magasabb fekvésű területek jellegtelen, társulástanilag besorolhatatlan füves 

növényzete: 

 

A legelők háti részein, a legkülönbözőbb állományokban fordul elő. Vélhetőleg jelentős 

talajjavítás érte e területeket a korábbiakban, de legalábbis részlegesen a felülvetés sem 

kizárt. Ennek eredményeképp javult vízgazdálkodással a növényzet xerofiton jellege 

határozottan csökkent. Az előző kettő közé tagozódva fordul elő. 
 

Társulástani besorolás: 

- 

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

OB-OC Alföldi gyomos száraz gyepek és gyomos üde gyepek átmenete 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Achillea collina Mezei cickafark TZ 2 

Aegopodium podagraria Podagrafű TZ 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 4 

Daucus carota Vadmurok TZ 3 

Festuca arundinacea Nádképű csenkesz TZ 2 

Festuca pratensis Réti csenkesz E 4 

Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz TZ 2 

Galium verum Tejoltó galaj K 2 

Lolium perenne Angolperje GY 2 

Lotus corniculatus Szarvaskerep TZ 3 

Lotus siliquosus Bársonykerep K 1 

Ononis arvensis Mezei iglice TZ 2 

Poa pratensis Réti perje K 3 

Poa trivialis Sovány perje TZ 3 

Trifolium pratense Réti here TZ 3 

Trifolium repens Fehér here TZ 4 

 

A leírt 16 fajból 4 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). 



  

 

Kiértékelés:   

E  9,8 % 

K  9,8 % 

 

TZ 75,6 % 

GY   4,9 % 

 

Tekintettel az erős antropogén hatásra, az itt levő gyepek esetleges korábbi felülvetésére, a 

kiértékelésnek jelen esetben sok jelentősége nincsen. 

Védett, vagy természetvédelmi szempontból egyébként kiemelendő faj nincsen. 

 

 

5. Ürmös szikes gyep, vakszik és szikfok 

 

A hátak és a vízállásos mélyedések közti átmeneti zónára, tulajdonképpen a rétek, 

mocsárrétfoltok partjaira jellemzők, melyek itt alapvetően keskenyek. Tiszta formában nem 

fordulnak elő, csak a különböző kopár sziki társulások mikromozaikjaiként. Emiatt külön 

jellemzésük érdemben nem is adható meg. A szikesekre jellemző mikrogeomorfológiai 

tereplépcsők (szikpadkák) itt alacsonyak, nem kifejezettek, a 2-3 cm-t csak ritkán haladják 

meg. A társulásváltások ennek ellenére markánsak, a terepen, és légi fotón is jól láthatók. 

A keleti gyeprész régi gémeskútja mellett egy impozáns szikér is húzódik, de az nem 

szikérnövényzettel, hanem szikes rétivel van benőve. 

Az ürmös gyepekben feltűnő a sziki üröm szinte teljes hiánya 

 

Társulástani besorolás: 

Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae - Ürmös szikes puszta 

Camphorosmetum annuae  - Tiszántúli szolonyec vaksziknövényzet 

Borhidi-Sántha 1999 szerint védelemre javasolt társulás.  

Puccinellietum limosae - Tiszántúli szolonyec szikfoknövényzet  

Borhidi-Sántha 1999 szerint védelemre javasolt társulás.  

Hordeëtum hystricis  - Kopár sziki gyomtársulás (sziki árpás puszta) 

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

F1a Ürmöspuszták 

F4 Mézpázsitos szikfokok 

F5 Padkás szikesek és szikes tavak iszapnövényzete 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 

 
Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Achillea setacea Pusztai cickafark K 1 

Artemisia santonicum Sziki üröm K 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 1 

Camphorosma annua Bárányparéj TP 1 

Carex stenophylla Keskenylevelű sás E 2 

Centaurium pulchellum Csinos földepe K 1 

Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz TZ 3 

Hordeum hystrix Sziki árpa GY 1 



  

Juncus bufonius Varangyszittyó GY 1 

Juncus compressus Réti szittyó TZ 2 

Lolium perenne Angolperje GY 1 

Lotus siliquosus Bársonykerep K 1 

Lotus tenuis Sziki kerep K 1 

Mentha pulegium Csombormenta TZ 2 

Plantago maritima Sziki útifű K 1 

Plantago tenuifolia Vékonyka útifű TP 2 

Podospermum canum Sziki pozdor K 1 

Puccinellia limosa Sziki mézpázsit K 3 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri Sziki kányafű K 1 

Taraxacum bessarabicum Sziki pitypang K 1 

Trifolium angulatum Sziki here K 2 

Trifolium repens Fehér here TZ 1 

Trifolium retusum Pusztai here TZ 2 

 

A leírt 22 fajból 14 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). Ez az eddigi tárulásokhoz képest 

igen magas arány. 

 

Kiértékelés:   

E   6,3 % 

K 43,8 % 

TP   9,3 % 

 

TZ 34,4 % 

GY   6,3 % 

 

A területen levő olyan élőhelytípusról van szó, melyen borítás tekintetében is dominálnak a 

természetességjelző fajok. 

Védett faj ugyan nincs, de természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható a sziki 

pitypang (Taraxacum bessarabicum) előfordulása. 

 

 

6. Ecsetpázsitos szolonyec sziki rét 

 

Általában alig hektárostól néhány hektárig terjedő kiterjedésűek. Lecsapoló árkok nélkül 

jellemzően lefolyástalanok. A felmérés évében vízellátásuk tartósnak bizonyult, ami az 

esősen alakult nyárnak köszönhető. Ez nem vonatkozik a floriszitikailag értékesebb keleti 

rétségre az Orbán-tanyától nyugatra, mely már nyár elejére kiszáradt, és melyet 

tradicionálisan kaszálóként hasznosítanak, részben éppen könnyű hozzáférhetősége miatt. 

Szélein általában kopáros, vagy csetkákás zóna van, ami önálló társulássá nem fejlődik ki. 

 

Társulástani besorolás: 

Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis  - Ecsetpázsitos sziki rét 

Borhidi-Sántha 1999 szerint potenciálisan veszélyeztetett társulás.  

Eleocharidetum palustris - Csetkákás 

Borhidi-Sántha 1999 szerint potenciálisan veszélyeztetett társulás.  

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

F2 Szikes rétek 



  

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Achillea collina Mezei cickafark TZ 1 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan E 2 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 5 

Bromus arvensis Mezei rozsnok GY 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 3 

Carex distans Réti sás E 2 

Carex divisa Csátés sás K 3 

Carex vulpina Rókasás K 2 

Eleocharis palustris Mocsári csetkáka K 2 

Festuca pratensis Réti csenkesz E 1 

Hordeum hystrix Sziki árpa GY 2 

Juncus compressus Réti szittyó TZ 2 

Lolium perenne Angolperje GY 1 

Lotus siliquosus Bársonykerep K 1 

Lotus tenuis Sziki kerep K 3 

Lysimachia nummularia Pénzlevelű lizinka K 1 

Mentha aquatica Vízimenta K 1 

Mentha pulegium Csombormenta TZ 2 

Oenanthe silaifolia Gyűrűs borgyökér K 3 

Poa trivialis Sovány perje TZ 3 

Potentilla anserina Libapimpó GY 1 

Potentilla reptans Indás pimpó TZ 2 

Ranunculus sardous  Buborcsboglárka GY 1 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri Sziki kányafű K 2 

Trifolium angulatum Sziki here K 2 

Trifolium hybridum Korcs here K 2 

Trifolium pratense Réti here TZ 1 

Trifolium repens Fehér here TZ 2 

 

A leírt 27 fajból 15 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). Ez részben a Simon-rendszer 

“vízinövényzetbarát” jellegének köszönhető, az itteni ecsetpázsitos rétek közel harmada 

kimondottan zavart. 

 

Kiértékelés:   

E  15,4 % 

K  42,3 % 

 

TZ  30,8 % 

GY  11,5 % 

 

Védett faj ugyan nincs, de természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható a csátés sás 

(Carex divisa) komoly állománya, mely faj országszerte ritka, ősi mocsarakat jelez (Simon 

2000), és sokkal inkább jellemző a Duna-Tisza-közén, mint a Tiszántúlon, ahol nem vagy 

alig ismert ilyen jelentős előfordulása. 
 



  

 

7. Harmatásás sziki rét 

 

A terület északi és déli végében található, utóbbi korábban szántva volt, de a növényzete 

egészen jól regenerálódott az elmúlt években (az utolsó kultúra napraforgó volt). Mindkét 

előfordulás kis kiterjedésű (a déli eléri a néhány hektárt), ugyanakkor a társulás jelenléte 

egyáltalában feltűnő, mert a legritkább szolonyec sziki réttípusról van szó, amivel általában 

csak nagyobb szikes pusztákon lehet találkozni. 

 

Társulástani besorolás: 

Agrostio stoloniferae-Glycerietum pedicellatae  - Harmatásás sziki rét 

Borhidi-Sántha 1999 szerint potenciálisan veszélyeztetett társulás.  

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

F2 Szikes rétek 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan E 2 

Alisma lanceolatum Lándzsás hídőr K 1 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Butomus umbellatus Virágkáka K 1 

Glyceria fluitans Úszó harmatkása K 5 

Lotus tenuis Sziki kerep K 2 

Oenanthe silaifolia Gyűrűs borgyökér K 3 

Potentilla reptans Indás pimpó TZ 1 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri Sziki kányafű K 2 

Veronica anagallis-aquatica Póléveronika K 2 

 

A leírt 10 fajból 9 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/). Ez részben a Simon-rendszer 

“vízinövényzetbarát” jellegének köszönhető, feltűnő, hogy még a korábban szántott 

előfordulás sem mutat mocsári gyomnövényeket. 

 

Kiértékelés:   

E  15,0 % 

K  80,0 % 

 

TZ    5,0 % 

 

Védett, vagy természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható faj a társulásban 

nincs. 

 

 

8. Tarackos tippanos sziki rét 

 

A mélyedések legalacsonyabban fekvő, legmélyebb részein fordul elő, ahol a vízállás a 

legtartósabb. Társulástanilag nem értékelhető homogén kis zsiókás (Bolboschoenus 



  

maritimus) és kötő kákás (Schoenoplectus tabernaemontani) állományok is mozaikolnak e 

társulás-foltok belsőbb részeibe. Jellemző a zsombékos szerkezet, semlyékvizekkel. A tartós 

vízborítás miatt az idei évben a semlyékek esetleges iszapvegetációja (Nanocyperion 

fragmentumok) nem voltak kiértékelhetők, ott a bojtos békalencse sűrű állománya nőtt. 

 

Társulástani besorolás: 

Agrostidetum stoloniferae - Tarackos tippanos sziki rét 

Borhidi-Sántha 1999 szerint potenciálisan veszélyeztetett társulás.  

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

F2 Szikes rétek 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 
 

Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan E 5 

Althaea officinalis Orvosi ziliz TZ 1 

Bolboschoenus maritimus Zsióka K 1 

Butomus umbellatus Virágkáka K 1 

Carex vulpina Rókasás K 2 

Cirsium brachycephalum Kisfészkű aszat V 1 

Juncus compressus Réti szittyó TZ 2 

Lysimachia nummularia Pénzlevelű lizinka K 2 

Mentha pulegium Csombormenta TZ 3 

Oenanthe silaifolia Gyűrűs borgyökér K 3 

Ranunculus acris Réti boglárka TZ 2 

Ranunculus circinatus  Merev víziboglárka K 1 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri Sziki kányafű K 2 

Rumex stenophyllus Keskenylevelű lórom TZ 1 

Schoenoplectus tabernaemontani Kötő káka K 2 

Spirodela polyrhiza Bojtos békalencse K 3 

 

A leírt 16 fajból 11 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/).  

 

Kiértékelés:   

E  15,6 % 

K  62,5 % 

 

TZ  21,9 % 

 

Egy védett faj fordul elő kisebb, 2005-ben néhány százas állományban, ez a kisfészkű 

aszat (Cirsium brachycephalum), egyúttal az EU Natura 2000 egyezménye alapján is 

fokozottan védett (II. függelékes) faj. Egyetlen év adatai alapján nem dönthető el a tényleges 

populációnagyság, a Tiszántúlon annak méretei az egyes évek között akár három 

nagyságrendet is fluktuálhatnak. A 100-as nagyságrendű populációméret tehát a lehetséges 

minimális, ennek akár 10-100 szorosa, ezerszerese is lehet maximális mennyiség esetén. 

Nem védett, de floriszitikai jelentőséggel bír a réti boglárka (Ranunculus acris), mely – bár 

természetes zavarástűrő besorolású - a tiszántúli flórajárás területén kimondottan ritka faj, itt 



  

a Nyírség közelségére utalhat. 

 

 

9. Bókoló sásos magassásrét 

 

Ugyancsak a mélyedések legalacsonyabban fekvő, legmélyebb részein fordul elő, ahol a 

vízállás a legtartósabb, de a tarackos tippanos rétnél kisebb kiterjedésben. Magassásos 

jellegéből adódóan viszonylag fajszegény. 

Társulástanilag nem értékelhető homogén kis zsiókás (Bolboschoenus maritimus) és kötő 

kákás (Schoenoplectus tabernaemontanii) állományok is mozaikolnak e társulásfoltok 

belsőbb részeibe. 

 

Társulástani besorolás: 

Caricetum melanostachyae - Bókoló sásos 

Borhidi-Sántha 1999 szerint potenciálisan veszélyeztetett társulás.  

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

B 5 Nem zsombékoló magassásrétek 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 

 
Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan E 1 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Bolboschoenus maritimus Zsióka K 1 

Butomus umbellatus Virágkáka K 1 

Carex melanostachya Bókoló sás E 5 

Carex vulpina Rókasás K 2 

Eleocharis uniglumis Egypelyvás csetkáka K 2 

Glyceria fluitans Úszó harmatkása K 1 

Lysimachia nummularia Pénzlevelű lizinka K 1 

Mentha pulegium Csombormenta TZ 1 

Oenanthe silaifolia Gyűrűs borgyökér K 2 

Spirodela polyrhiza Bojtos békalencse K 1 

 

A leírt 12 fajból 11 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/).  

 

Kiértékelés:   

E  36,8 % 

K  57,9 % 

 

TZ   5,2 % 

 

Védett vagy egyéb természetvédelmi szempontból kiemelendő faj jelenléte nem volt 

megállapítható. 

 

 

10. Tanyák és állattartó telepek, tanyahelyek, kubikok. 



  

A terület déli részén található tanyahely, mellette kubikgödör, északkeleti részén magányos 

kubikgödör. Utóbbiak inkább, mint kétéltű élőhelyek fontosak. 

A legelő északi részén nagy, felhagyott állattartó telephely mellett, az északnyugati sarokban 

működő juhászat üzemel. 

 

 

Társulástani besorolás: 

- 

 

Besorolás az Á-NÉR kódok alapján, hozzávetőleges területi részesedések sorrendjében: 

U4 Telephelyek, roncsterületek 

U7 Kubikgödrök 

 

A felmérési területen talált edényes növényfajok, Simon-rendszerbeli besorolásuk és relatív 

abundanciájuk: 

 
Tudományos név Magyar név Simon Rel. 

Abund. 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 1 

Bromus hordaceus Puha rozsnok TZ 2 

Butomus umbellatus Virágkáka K 1 

Conium maculatum Bürök GY 2 

Eleocharis palustris Mocsári csetkáka K 1 

Elymus repens Közönséges tarackbúza GY 3 

Eryngium campestre Mezei iringó TZ 3 

Hordeum murinum Egérárpa A 3 

Juncus bufonius Varangyszittyó GY 1 

Sambucus nigra Fekete bodza GY 3 

Schoenoplectus tabernaemontani Kötő káka K 1 

Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény E 3 

Urtica dioica Nagy csalán TZ 4 

 

A leírt 13 fajból 5 sorolható egyértelműen a zavartalanságjelző fajok csoportjába (védett, 

edafikátor /társulásalkotó/ vagy konstans /társuláskísérő/), elsősorban a kubikgödrök 

növényzetének köszönhetően.  

 

Kiértékelés:   

E  14,3 % 

K  10,7 % 

 

TZ   32,1 % 

GY   32,1 % 

A   10,7 % 

 

Védett vagy egyéb természetvédelmi szempontból kiemelendő faj jelenléte nem volt 

megállapítható. 

 
 

Összegző fajlista 
 

 



  

Tudományos név Magyar név Simon 

Achillea collina Mezei cickafark TZ 

Achillea setacea Pusztai cickafark K 

Aegopodium podagraria Podagrafű TZ 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan E 

Alisma lanceolatum Lándzsás hídőr K 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit E 

Althaea officinalis Orvosi ziliz TZ 

Ambrosia artemisiifolia Parlagfű GY 

Artemisia maritima (=santonicum) Sziki üröm K 

Aster tripolium subsp. pannonicum Sziki őszirózsa K 

Atriplex littoralis Parti laboda K 

Atriplex tatarica Tatárlaboda TP(GY) 

Bolboschoenus maritimus Zsióka K 

Bromus arvensis Mezei rozsnok GY 

Bromus mollis (=hordaceus) Puha rozsnok TZ 

Butomus umbellatus Virágkáka K 

Calytegia sepium Sövényszulák K 

Camphorosma annua Bárányparéj TP 

Carduus acanthoides Útszéli bogáncs GY 

Carduus nutans Bókoló bogáncs GY 

Carex acutiformis Posványsás E 

Carex distans Réti sás E 

Carex divisa Csátés sás K 

Carex melanostachya Bókoló sás E 

Carex stenophylla Csillagpázsit TZ 

Carex vulpina Rókasás K 

Centaurium pulchellum Csinos földepe K 

Cichorium inthybus Mezei katáng GY 

Cirsium brachycephalum Kisfészkű aszat V 

Conium maculatum Bürök GY 

Cynodon dactylon Csillagpázsit TZ 

Dactylis glomerata Csomós ebír TZ 

Daucus carota Vadmurok TZ 

Descurainia sophia Sebforrasztófű GY 

Eleocharis palustris Mocsári csetkáka K 

Eleocharis uniglumis Egypelyvás csetkáka K 

Elymus elongatus Magas tarackbúza (V) 

Elymus repens Közönséges tarackbúza GY 

Eryngium campestre Mezei iringó TZ 

Festuca arundinacea Nádképű csenkesz TZ 

Festuca pratensis Réti csenkesz E 

Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz TZ 

Galium aparine Ragadós galaj GY 

Galium verum Tejoltó galaj K 

Geranium pusillum Apró gólyaorr GY 

Glyceria fluitans Úszó harmatkása K 

Hordeum hystrix Sziki árpa GY 

Hordeum murinum Egérárpa A 

Inula britannica Réti imola GY 

Juncus bufonius Varangyszittyó GY 

Juncus compressus Réti szittyó TZ 

Lemna minor Apró békalencse E 



  

Limonium gmelinii Sóvirág K 

Lolium perenne Angolperje GY 

Lotus corniculatus Szarvaskerep TZ 

Lotus siliquosus Bársonykerep K 

Lotus tenuis Sziki kerep K 

Lycopus exaltatus Magas peszérce K 

Lysimachia nummularia Pénzlevelű lizinka K 

Lythrum virgatum Vesszős füzény K 

Medicago lupulina Komlós lucerna GY 

Mentha aquatica Vízimenta K 

Mentha longifolia Lómenta K 

Mentha pulegium Csombormenta TZ 

Myagrum perfoliatum Légyfogó GY 

Oenanthe silaifolia Gyűrűs borgyökér K 

Ononis arvensis Mezei iglice TZ 

Pastinaca sativa Pasztinák TZ 

Pholiurus pannonicus Magyar kígyófark TP 

Phragmites australis Nád E 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű TZ 

Plantago maritima Sziki útifű K 

Plantago tenuifolia Vékonyka útifű TP 

Poa angustifolia Keskenylevelű perje E 

Poa pratensis Réti perje K 

Poa trivialis Sovány perje TZ 

Podospermum canum Sziki pozdor K 

Polygonum aviculare Madár-porcsinkeserűfű  GY 

Polygonum bellardii Bellard porcsinkeserfűfű K 

Polygonum rurivagum Vidéki porcsinkeserfűfű (TP)GY 

Potentilla anserina Libapimpó GY 

Potentilla reptans Indás pimpó TZ 

Puccinellia limosa Sziki mézpázsit K 

Ranunculus acris Réti boglárka TZ 

Ranunculus circinatus  Merev víziboglárka K 

Ranunculus sardous  Buborcsboglárka GY 

Robinia pseudo-acacia Akác GY 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri Sziki kányafű K 

Rumex stenophyllus Keskenylevelű lórom TZ 

Salvia austriaca Osztrák zsálya TZ 

Salvia nemorosa Ligeti zsálya K 

Sambucus nigra Fekete bodza GY 

Schoenoplectus tabernaemontani Kötő káka K 

Spirodela polyrhiza Bojtos békalencse K 

Taraxacum bessarabicum Sziki pitypang K 

Trifolium angulatum Sziki here K 

Trifolium hybridum Korcs here K 

Trifolium pratense Réti here TZ 

Trifolium repens Fehér here TZ 

Trifolium retusum Pusztai here TZ 

Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény E 

Urtica dioica Nagy csalán TZ 

Veronica anagallis-aquatica Póléveronika K 

 

Összesen 102 faj 



  

 

 

 

Segédlet a vegetációtérkép használatához 

 

Élőhelyek 

A lehatárolt vegetációfoltok klasszifikációja: Az adott vegetációtípusok növényzetét 

lehetőleg társulás szinten, de legalább a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszerben, és az 

országos léptékű élőhelytérképezési munkában egyaránt használt ÁNÉR 2011 (Általános 

Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) kategóriáinak felhasználásával jellemeztük (Bölöni 

et al. 2011). 

 

A térképezésre került ÁNÉR 2011 élőhelyek kódja, és a kódolt kategóriák hivatalos 

megnevezése: 

 

B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 

B6 Zsiókás, kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarak 

F1a Ürmöspuszták 

F1b Cickórós puszták 

F2 Szikes rétek 

F4 Üde mézpázsitos szikfokok 

F5 Padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vaksziknövényzete 

OB Jellegtelen üde gyepek 

OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

OD Lágyszárú özönfajok állományai 

S1 Ültetett akácosok 

S2 Nemesnyárasok 

T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 

U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 

U7 Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges 

löszfalak 

U10 Tanyák, családi gazdaságok 

 

Vastag szedéssel emeltük ki azokat, melyek – több egy kategórián belüli eshetőség közül – 

területünkön előfordulnak. 

A felsorolt élőhelyek gyakran nem homogén módon fordulnak elő, hanem más élőhelyekkel 

keveredve. Ez az együttes megjelenés két fő módon jelentkezik: 

- A két- (vagy több-) féle élőhely jellemző fajai keverednek egymással, az együttes jelenlét 

ily módon két vagy több élőhely diffúz keveredése; 

- A két- (vagy több-) féle élőhely kis kiterjedésű, homogén foltjai keverednek egymással, az 

együttes jelenlét ily módon két vagy több élőhely mozaikos keveredése. 

A keveredést az élőhelyek besorolásánál „x” jelöli, és első helyre kerül a domináns 

élőhelytípus. Így például „F5xOC” olyan padkás szikes legelőt jelez, ahol a padkatető – 

például a Hortobággyal ellentétben – nem ürmös szikes legelő (Artemisio-Festucetum 

pseudovinae) vagy cickafarkos szikes legelő (Achilleo-Festucetum pseudovinae), hanem 

löszlegelő (Cynodonti-Poëtum angustifoliae). A löszlegelős padkatetők közt bárányparéjos 

vakszik (Camphorosmetum annuae) uralkodik. 

A 3. a-c ábrák mutatják be az elkészült, részletes ÁNÉR térképet. Látható, hogy a vizsgálati 

terület nagy kiterjedésű, összefüggő szántói nem kerültek külön térképezésre. 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a. ábra - észak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. b. ábra - középső 

 
 

  

3. ábra- dél 

 



  

 
 

 

4. ábra 

 
A 4. ábra mutatja be a szintetikus ÁNÉR térképet, az adott élőhely legfontosabb ÁNÉR-típusára 

egyszerűsítve. 

 



  

Fajok az egyes élőhelyfoltokon belül 

Az eredeti térinformatikai fedvény az egyes lehatárolt élőhelyekhez, mint poligonokhoz, 

tartalmazza a háttér-adatbázisában (attribútum táblájában) az ott előforduló, jellemző 

növényfajok (nem teljes) listáját. 

 

Az 5. ábra mutatja be sorszámmal jelölve az egyes lehatárolt élőhely-foltokat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 



  

 
 

Az egyes lehatárolt élőhely-poligonok jellemzése 

 

1.  

ÁNÉR: F4xF2xF5; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely1: - 

Jellemző fajok: Camphorosma annua, Juncus compressus, Puccinellia limosa, Trifolium 

angulatum 

Általános jellemzés: A szikfok és réti jelleg diffúz keveredése. A vakszik csak színező. 

 

2.  

ÁNÉR: F2-szolonyec-szoloncsák; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Alopecurus pratensis, Carex distans, Carex melanostachya, Eleocharis 

palustris, Oenanthe silaifolia, Rorippa kerneri 

Általános jellemzés: Szoloncsák-szolonyec jellegű rét. 

 

 

 

 
1Avizsgálati területen nincs Élőhelyvédelmi Irányelv hatálya alá tartozó Natura 2000 különleges 

természetmegőrzési terület! 



  

3. 

ÁNÉR: U7; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, Lolium perenne 

Általános jellemzés: szemetes és gyomos kubikgödör 

 

4. 

ÁNÉR: U10; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Bromus mollis, Sambucus nigra, Urtica dioica 

Általános jellemzés: tanyahely (volt Miklós-tanya) 

 

5. 

ÁNÉR: F2; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Oenanthe silaifolia, Poa pratensis 

Általános jellemzés: Szolonyec karakterű sziki rét 

 

6. 

ÁNÉR: F2-szolonyec; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Alopecurus pratensis, Oenanthe silaifolia, Poa pratensis 

Általános jellemzés: Szolonyec karakterű sziki rét, enyhén zsombékol 

 

7. 

ÁNÉR: OXxF1bxF4; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Achillea collina, Achillea setacea, Bromus mollis, Carex stenophylla, 

Eryngium campestre, Festuca pseudovina, Puccinellia limosa 

Általános jellemzés: A cickafarkos-szárazgyep keleti, rét felőli lejtője kopáros szikfok-sáv, és 

kisebb kopár-foltok is 

 

8. 

ÁNÉR: F2; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Alopecurus pratensis, Elymus repens, Poa pratensis 

Általános jellemzés: Szárazabb szolonyec rét 

 

9. 

ÁNÉR: B6; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Bolboschoenus maritimus, Butomus umbellatus, Inula britannica, 

Schoenoplectus tabaernaemontanii 

Általános jellemzés: Szikes mocsár, Cirsium brachycephalum 

 

10. 

ÁNÉR: ÁNÉR: OB; természetesség: 2  

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Festuca arundinacea, Inula britannica,Trifolium hybridum 

Általános jellemzés: Vetett gyep, Elymus elongatus 



  

 

11. 

ÁNÉR: OD; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Carduus acanthoides 

Általános jellemzés: Gyomvegetáció 

 

12. 

ÁNÉR: T1; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: szántó 

Általános jellemzés: szántó 

 

13. 

ÁNÉR: OBxOC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Ambrosia artemisiifolia, Cichorium inthybus, Lolium perenne 

Általános jellemzés: szamárlegelő 

 

14. 

ÁNÉR: OB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Achillea collina, Ambrosia artemisiifolia, Cichorium inthybus, Trifolium 

pratense, Trifolium repens 

Általános jellemzés: Vetett gyep, nedvesebb, lucerna elővetemény 

 

15. 

ÁNÉR: F5xOCxF1b; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Artemisia maritima, Aster tripolium, Camphorosma annua, Plantago 

maritima, Puccinellia limosa  

Általános jellemzés: Vakszik és szikfok 

 

16. 

ÁNÉR: F2-szolonyec; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Alopecurus pratensis, Oeanthe silaifolia, Rorippa kerneri 

Általános jellemzés:Szolonyec jellegű rét. 

 

17. 

ÁNÉR: U7; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Lemna minor, Typha angustifolia 

Általános jellemzés: Kubikgödör 

 

18. 

ÁNÉR: F5xOCxF1b; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Camphorosma annua, Carex stenophylla, Cynodon dactylon, Festuca 

pseudovina, Limonium gmelinii,Trifolium repens 



  

Általános jellemzés: Vakszik és száraz gyep enyhén padkás mozaikja 

 

19. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Achillea collina, Festuca pseudovina, Pastinaca sativa, Trifolium pratense, 

Trifolium repens 

Általános jellemzés: Löszlegelő, gyomos kútkörnyékkel 

 

20. 

ÁNÉR: OCxF1bxF4; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Achillea collina, Achillea setacea, Bromus mollis, Carex stenophylla, 

Festuca pseudovina, Puccinellia limosa 

Általános jellemzés: A cickafarkos-szárazgyep nyugati, rét felőli lejtője kopáros szikfok-sáv, 

és kisebb kopár-foltok is 

 

21. 

ÁNÉR: F5xOC; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Camphorosma annua, Cynodon dactylon, Lolium perenne 

Általános jellemzés: Padkás, padkatetők löszlegelők 

 

22. 

ÁNÉR: F2xOCxOB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Achillea collina, Alopecurus pratensis, Carex divisa, Lolium perenne 

Általános jellemzés: Szikes rét, diffúz szárazgyepi jelleggel 

 

23. 

ÁNÉR: F2; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Alopecurus pratensis, Lythrum virgatum, Inula britannca, Pholiurus 

pannonicus, Polygonum bellardii, Polgonum rurivagum 

Általános jellemzés: Erősen zsombékoló sziki rét 

 

24. 

ÁNÉR: F4xF5; természetesség: 4 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Atriplex littoralis, Atriplex tatarica, Caphorosma annua, Puccinellia limosa, 

Polygonum graminifolium 

Általános jellemzés: Kívül vakszikes, belül Nostoc-os szikfok 

 

25. 

ÁNÉR: F2-szolonyec; természetesség: 4 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Carex melanostachya, Carex 

vulpina, Lysimachia nummularia, Oenanthe silaifolia, Schoenoplectus tabernaemontanii 

Általános jellemzés: Enyhén zsombékol, kívül ecsetpázsitos, belül sásos. Cirsium 

brachycephalum szórványosan nő benne. 



  

 

26. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Festuca pseudovina, Lolium 

perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens  

Általános jellemzés: Löszlegelő 

 

27. 

ÁNÉR: F2-szoloncsákxF4; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Carex distans, Plantago maritima, Poa pratensis, Taraxacum x bessarabicum 

Általános jellemzés: Szoloncsákos, szárazabb sziki rét, szikfok jelleggel 

 

 

28. 

ÁNÉR: F2-szoloncsákxF4; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Carex distans, Plantago maritima, Poa pratensis, Taraxacum x bessarabicum 

Általános jellemzés:Szoloncsákos, szárazabb sziki rét, szikfok jelleggel 

 

29. 

ÁNÉR: F1b; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Achillea collina, Cynodon dactylon, Festuca pseudovina, Lotus corniculatus 

Általános jellemzés: Cickafarkos sziki legelő 

 

30. 

ÁNÉR: S1; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Robinia pseusoacacia 

Általános jellemzés: akácos 

 

31. 

ÁNÉR: OCxF5; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Festuca pseudovina, Lotus tenuis, 

Plantago maritima, Plantago tenuifolia, Poa angustifolia 

 

 

 

32. 

ÁNÉR: B1a; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Calystegia sepium, Phragmites australis 

Általános jellemzés: Gyomos, degradált nádas 

 

 

33. 

ÁNÉR: U4; természetesség: 1 



  

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: ruderális gyomfajok 

Általános jellemzés: Telephely, régi, felhagyott 

 

34. 

ÁNÉR: U4; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: ruderális gyomfajok 

Általános jellemzés: Telephely, régi, felhagyott 

 

35. 

ÁNÉR: S2; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Rubus caesius 

Általános jellemzés: nemesnyaras 

 

36. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Achillea collina, Cichorium inthybus, Elymus repens 

Általános jellemzés: Vetett gyep, szárazabb, lucerna elővetemény 

 

 

37. 

ÁNÉR: OB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok:Elymus repens, Festuca arundinacea,  Plantago lanceolata, Symphitum 

officinale 

Általános jellemzés: Üdébb vetett gyep 

 

38. 

ÁNÉR: F1axF5; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Artemisia maritima, Aster tripolium, Atriplex littoralis 

Általános jellemzés: Ürmös és kopár szik keveréke, gyomos 

 

39. 

ÁNÉR: OB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Lolium perenne, Lycopus exaltatus, Xanthium spp. 

Általános jellemzés: Gyomos üde gyep, de Cirsium brachycephalum előfordulással. 

 

 

40. 

ÁNÉR: OD; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Urtica dioica, Xanthium spp. 

Általános jellemzés: Gyomvegetáció 

 

41. 



  

ÁNÉR: U4xOB; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Cichorium inthybus, Lolium perenne, Trifolium repens 

Általános jellemzés: Telephely, régi felhagyott, sok gyeppel 

 

42. 

ÁNÉR: OD; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Urtica dioica 

Általános jellemzés: Magaskórós gyomvegetáció 

 

43. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Achillea collina, Cynodon dactylon, Elymus repens, Plantago lanceolata 

Általános jellemzés: Vetett gyep, szárazabb, lucerna elővetemény 

 

44. 

ÁNÉR: OBxF4xF5; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: (1530) 

Jellemző fajok:Camphorosma annua, Elymus repens, Limonium gmelinii, Lycopus exaltatus, 

Puccinellia limosa 

Általános jellemzés: gyep és szikfok-vakszik mozaikja 

 

45. 

ÁNÉR: U4xU10; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: - Urtica dioica, Xanthium spp. 

Általános jellemzés: Állattartó telep és roncsterület, ruderális gyomnövényzettel 

 

46. 

ÁNÉR: F2-szoloncsák; természetesség: 3 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Carex distans, Carex melanostachya, Eleocharis palustris, Glyceria fluitans, 

Oenanthe silaifolia 

Általános jellemzés:Szoloncsák jellegű. A csetkáka és a harmatkása belül, a többi fű és 

sásféle kívül alkot zónát. Nem zsombékol. 

 

47. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Achillea collina, Bromus mollis, Carduus nutans,Cynodon dactylon, 

Eryngium campestre 

Általános jellemzés: Löszlegelő 

 

 

48. 

ÁNÉR: OCxF1bxF4; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 



  

Jellemző fajok: Achillea collina, Achillea setacea, Bromus mollis, Carex stenophylla, 

Eryngium campestre, Festuca pseudovina, Puccinellia limosa 

Általános jellemzés: A cickafarkos-szárazgyep keleti, rét felőli lejtője kopáros szikfok-sáv, és 

kisebb kopár-foltok is 

 

49. 

ÁNÉR: OC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Bromus mollis, Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Festuca pseudovina, 

Poa angustifolia 

Általános jellemzés: Löszlegelő 

 

50. 

ÁNÉR: F2-szolonyecxF4; természetesség: 2  

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Carex divisa, Hordeum hystrix, 

Mentha pulegium, Oenanthe silaifolia, Poa pratensis, Puccinellia limosa 

Általános jellemzés:Szoloncsák-szolonyec jellegű rét, szikfok jellegű mozaikokkal 

 

51. 

ÁNÉR: F2xOB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 1530 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Althaea officinalis, Carex acutiformis, Inula britannica 

Általános jellemzés:Agrostidetum sziki rét 

 

52. 

ÁNÉR: T1; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: -szántóföldi gyomok művelésközi állapotban 

Általános jellemzés: szántó 

 

53. 

ÁNÉR: OBxOC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Lolium perenne 

Általános jellemzés: Kis kiterjedésű, zavart, átmeneti vízellátású gyep 

 

54. 

ÁNÉR: U4; természetesség: 1 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: gyomfajok 

Általános jellemzés: Telephely, régi felhagyott 

 

55. 

ÁNÉR: OBxOC; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: - 

Jellemző fajok: Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Lolium perenne 

Általános jellemzés: Kis kiterjedésű, zavart, átmeneti vízellátású gyep 

 

 



  

56. 

ÁNÉR: OB; természetesség: 2 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékes, közösségi jelentőségű élőhely: 

Jellemző fajok:Agrostis stolonifera, Cichorium inthybus, Lolium perenne 

Általános jellemzés: Kis kiterjedésű, zavart, üde gyep 

 

Természetességi kiértékelés 

 

A 6. ábra mutatja be. A skála matematikai statisztikai értelemben 5 fokozatú rangskála.  

A kategóriák ÁNÉR jelentése: 

1 = Teljesen leromlott, vagy a regeneráció elején járó állapot 

2 = Erősen leromlott, vagy gyengén regenerálódott állapot 

3 = Közepesen leromlott vagy közepesen regenerálódott állapot 

4 = „Jónak nevezett”, „természetközeli”, vagy „jól” regenerálódott állapot 

5 = Specialista, kísérő és termőhely-jelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, szentély 

értékűterület. 

 

 6. ábra 

 
 

A besorolás hiányosságait sokan említik. Alföldi legelőtájban különösen problémás 

értelmezésű. Egyrészt, egy adott élőhely nem feltétlenül tart „valahonnan valahová”, állapota 

lehet stabil vagy legalábbis metastabil, évtizedeken, akár évszázadokon át. A közepes 

leromlottság és közepes „javultság” mellett létezik – sőt – elterjedtebb a „közepesen jó” 

állapot. Egy ilyen terület nem feltétlenül ad életteret unikális fajoknak, de többé-kevésbé 

jelen vannak azok a „váz” fajok, melyek a közösséget alapvetően felépítik, és biztosítják a 

hosszú távú stabilitást, a dinamikus folyamatok ellenére is. Mozaikos élőhely-együttesben 

ennek fenntartásához a különböző típusú mozaikok egyidejű jelenléte szükséges, hogy 



  

egymásba dinamikusan át tudjanak alakulni. Ez többféle léptékben is igaz, a hektáros-

százhektáros kisebb legelő méretétől a táj léptékéig. 

 

Következtetés: 

 

Mint a vegetációtípusok általános leírása, valamint az 56 lehatárolt élőhely-poligon 

megoszlása mutatja – 13 teljesen leromlott, 27 erősen leromlott, 14 közepesen leromlott, 

s mindössze 2 nevezhető jónak. Fajgazdag jó szerkezetű élőhely a területről nem 

mutatható ki – a terület természetvédelmi értéke alacsony. Ezért nem került 

természetvédelmi oltalom alá, és mint Natura 2000 terület sem került kijelölésre. Értéke 

leginkább abban ál, hogy a térségben kevés a nagy kiterjedésű gyep. 

 

 

Állatvilág 

 

A vizsgálati területen 2016-ban 17 alkalommal (március 1. és szeptember 7. között), 2017-

ben nyolc alkalommal (március 1 és aug. 15 között) végeztünk felméréseket. A felmérések 

adatain túl felhasználtuk a területre vonatkozó szakirodalmi hivatkozásokat is. 

 

Az alábbiakban a közeli, többségében természetvédelmi oltalom alatt álló területekről 

származó faunisztikai adatokat mutatjuk be, hangsúlyozva, hogy az ott fellelt fajokat a 

tervezett ipari park területéről nem tudtuk kimutatni. Ugyanakkor az adatok felhívják a 

figyelmet a vizsgálati terület erős degradáltságára, s arra, hogy ott már jelentős fajvesztés 

következhetett be, ami védhetőségét, rehabilitálhatóságát alacsony szinten tartja.  

 

(Vizsgálati területünkhöz közel, az 1970-es évek elején (1972-74-ben) Ötvös János végzett 

koleopterológiai (bogár-faunisztikai) vizsgálatokat. Eredményeit a debreceni Déri Múzeum 

56. évkönyvében közölte (Ötvös 1975). 

Mintegy 250 nem szántóföldinek ítélt, szikes élőhelyeken élő, azokhoz valamilyen mértékben 

kötődő faj előfordulását sorolta fel, ami a teljes hazai bogárfauna viszonylag csekély 

hányadát, nem egészen 5 %-át teszi ki. Szántóföldekről mindamellett még ennek a fajszámnak 

is csak mintegy 1/10-e várható (Horvatovich & Szarukán 1986). Az Ötvös idézett cikkében 

közölt adatok Mikepércs, Sáránd és Derecske szikeseiről származnak. Közülük egykori 

mikepércsi gyűjtőhelyei mindössze 2-4 km távolságra esnek vizsgálati területünk déli szélétől. 

A három közigazgatási határt tekintve, a közölt fajok mintegy fele került elő Mikepércsről is, 

vagy csak onnan. 

A teljes fajlistáról ma védett státuszúak az alábbiak: 

- Parlagi homokfurinka – Cylindera germanica. Mikepércsen és Sárándon gyűjtött 9 

példányt, mézpázsitos szikfokon. 

- Díszes bűzfutó – Chlaenius festivus. Sárándi szikes mocsár medrében, 1 példány. 

- Kis hólyaghúzó – Mylabris tenera. Ezt a fajt távolabb, derecskei szikes legelőn 

fűhálózta, 10 példányban. 

- Pirosfejű kutyatej cincér – Oberea erythrocephala. (= magyar kutyatej cincér – 

Oberea euphorbiae) Derecske, füves szikespusztán, kutyatejről hálózva. 1 db.  

 

Ritkaságuk, peremi, vagy izolált előfordulásuk, speciális sziki élőhelyigényük miatt 

kiemelendők még az alábbi természetvédelmi oltalom alatt nem álló fajok: 

- Kéklábú iszapfutó – Elaphrus uliginosus. Mikepércsen, szikes vízállás iszapos partján 

került elő 1 példány.  



  

- Széki ásófutrinka – Dyschirius salinus. Minden településen találta, iszapos vízparton. 

12 darabot gyűjtött. 

- Nagy ásófutrinka – Dyschirius chalceus.  Sárándon és Derecskén, szikes mocsár 

szélén, törmelék alatt. 15 példány. 

- Bembidion splendidum gyorsfutó faj. Minden településen találta, zsiókás, nádas 

partokon. 7 db.  

- Sárga székifutonc – Pogonus luridipennis. Halofita faj, Derecskén került elő, nádas 

szélén. 1 db. 

- Szegélyes kisfutó – Agonum marginatum. Mikepércsen zsiókás, nádas partokon, 

törmelék alatt. 1 db.  

- Hister corvinus sutabogárfaj. Sárándon, cickafarkos szikes pusztán egyelve. 2 db. 

- Cerocoma mühlfeldi torzcsápúbogár-faj. Sárándon, cickafark kórójáról hálózva. 5 

db. 

- Osztrák hólyaghúzó – Aloisimus syriacus austriacus. Mikepércsen, nedves sziki réten 

hálózva. 1 db.  

- Gammabogár – Cryptocephalus gamma. H-Schäff. Minden településen találta, füves 

szikes legelőkön, cickafark virágzatáról hálózva, nagy mennyiségben került elő. 24 

példány lett gyyűjtve. 

 

 

 

A faunisztikai adatokon túlmenően kiemelendő koleopterológiai jellegzetesség még a 4 hazai, 

általánosan elterjedt gyalogcincér faj /barna gyalogcincér (Dorcadion 

[=Carinatodorcadium] fulvum), fekete gyalogcincér (Dorcadion [=Carinatodorcadium] 

aethiops), kétsávos gyalogcincér (Dorcadion [=Pedestredorcadium]pedestre) és nyolcsávos 

gyalogcincér (Dorcadion [=Pedestredorcadium] scopolii)/együttes előfordulása.Az együttes 

előfordulás nagyobb gyepeken figyelhető meg, ami inkább a kissé homokos talajú mikepércsi 

szikesekre igaz, délebbre a barna gyalogcincér már hiányzott és a fekete gyalogcincérről sem 

közölt Ötvös adatot.   

Mindezek a bogárfajok potenciálisan megkerülhetnek a tervezési terület gyepjein, 

vízállásaiban.  Amint látható, többségük a legelők időszakos vízborítású szikes vízállásainak 

medrében vagy partján él (Ötvös ezek növényzetét „kákás” vagy „nádas” jelzővel illette), 

gyakran a mocsári növényzet avartörmeléke alatt. A fajok másik része leginkább a 

cickafarkos sziki legelőkhöz, löszlegelőkhöz kötődő. Mindez egyébként megfelel a Dél-

Hajdúság gyepjeinek jellegzetességének, mely Hajdúszoboszlótól Derecskéig, onnan 

Debrecenig általában jellemző.Az ürmös szikesek, a szolonyec sziki rétek és a padkás-

vakszikes területek aránya viszonylag csekély a délebbi Bihar és a Hortobágy szikeseihez 

képest, azaz több a löszlegelő, cickafarkos sziki legelő és a kisebb kiterjedésű szikes mocsár. 

Vizsgálati területünk még érintetlenebb állapotú gyepjeire is ez a jellemző. 

A 2005-2006-os és 2016-os bejárások során is több esetben került elő több gyalogcincér-faj 

(a barna kivételével mindhárom) rajtuk túlmenően megemlítendő a kis galacsinhajtó 

(Gymnopleurus mopsus), mint a kötöttebb (alföldi löszös), tiszántúli legelők keleties, pusztai 

elterjedésű jellegzetessége (csak 2005-ban, de akkor nagyobb példányszámban). Ötvös 

fajlistájáról egyébként ez utóbbi faj hiányzik. 

A vizsgálati területtől északnyugatra, kb. 4 km távolságban, a Határ Úti Ipari Park még 

meglévő gyepjeiben 2016-ban az egyik legjellegzetesebb megjelenésű hazai lemezescsápú 

bogár, a védett nagyfejű csajkó (Lethrus apterus) jelentős populációja került elő homokos 

lösztalajról (ez alföldi szinten kuriózumnak minősül), mely talajtípus rokon a vizsgálati 

terület legelőinek legmagasabb fekvésű, háti térszíneivel. Mivel a faj tavaszi jelenlétekor 

feltűnő (nagytermetű, nappal aktív, sűrű járatai jellemző élőhelyén, a kopárabb gyepeken jól 



  

látszanak), olyan méretű populáció megléte szinte bizonyosan kizárható, mint amilyen a 

város szélén található. 

A gyepek térségben tapasztalható pusztulása ugyanakkor egyértelműen figyelmeztet arra, 

hogy a röviden jellemzett bogárfauna a régióban (is) veszélyben van. Ahol még gyepet mutat 

is a légifotó, műholdfelvétel, ott is számolni kell a csökkenő vagy elmaradó legeltetés okozta 

fajcserével, fajszegényedéssel. Az immár több mint 40 éves Ötvös-féle fajlistán több olyan, 

akkor még közönségesként említett taxon szerepel, melyek elsősorban a legelőkhöz kötődnek, 

és melyek mára már nagyon megritkultak a Hajdúság és a Bihar egész területén, sokuk 

országszerte is.) 

 

Csigák 

 

kórócsiga    (Helicella obvia) 

pannon csiga    (Cepea vindobonensis) 

 

Rovarok 

 
Kabócák 
változó tajtékoskabóca  (Philaenus spumarius) 
 
Szitakötők 
szép légivadász   (Coenagrion puella) 
közönséges acsa   (Libellula depressa) 
alföldi szitakötő   (Sympetrum sanguineum) 
közönséges szitakötő   (Sympetrum vulgatum) 
 
Egyenesszárnyúak 
sávos rétiszöcske   (Tesselana vittata) 
szemölcsevő szöcske   (Decticus verrucivorus) 
zöld repülőszöcske   (Phaneroptera falcata) 
szőke tarlósáska   (Omocestus petraeus) 
közönséges rétisáska   (Chortippus parallelus) 
tőrös szöcske    (Gampsocleis glabra) 
 
Lepkék 
bogáncslepke    (vanessa cardui) 
atalanta lepke   (Vanessa atalanta) 
zöldes gyöngyházlepke  (Pandoriana pandora) 
 

 

Pókok 

szongáriai cselőpók   (Lycosa singoriensis) 

 

A rovarvilág az intenzíven legeltetett gyepekre jellemzően igen szegényes volt. Feltűnő volt, 

hogy még a ganéjtúró bogarak is hiányoztak, mindössze néhány ganéjbogár és trágyabogár 

fajt illetve egyedet sikerült megfigyelni. Védendő fajok jelenlétét nem sikerült kimutatni.  

 



  

 
 
 
 
Halak 
ezüstkárász (Carassius auratus gibelio)  Hüllők  (minden fajuk védett) 
       fürgegyík  (Lacerta agilis)  
       vízisikló  (Natrix natrix) 
Kétéltűek (minden fajuk védett)     
zöld varangy   (Bufo viridis)     
mocsári béka   (Rana arvalis)     
kecskebéka   (Rana esculenta)     
vöröshasú unka  Bombina bombina)    
barna ásóbéka  (Pelobates fuscus)    
zöld levelibéka  (Hyla arborea)    
 
 
 
Madarak 
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk a terület madárvilágának felmérésére (Natura 2000 

Madárvédelmi irányelv) 

 
Magyar név: Tudományos név: védettség: előfordulási 

típus: 

Megfigyelt 

pár/egyedszám: 

Nagykócsag Egretta alba FV K 5 

Szürke gém Ardea cinerea V K 10 -15 



  

Gólya Ciconia ciconia FV T 20 - 30 

Fekete gólya Ciconia nigra FV Vo 3 

Nyári lúd Anser anser NV Vo 45 - 50 

Tőkés réce Anas platyrhynchos NV K 300 - 400 

Csörgő réce Anas crecca V Vo 50 - 60 

Böjti réce Anas querquedula FV Vo 6 

Barna rétihéja Circus aeruginosus V K 2 

Karvaly Accipiter nisus V Vo 3 

Egerészölyv Buteo buteo V K? 4 

Vörös vércse Falco tinnunculus V F 2 p 

Fácán Phasianus colchicus NV F 6 - 8 

Fürj Coturnix coturnix V Vo? 2 

Bíbic Vanellus vanellus V F 3 – 4 p 

Pajzsos cankó Philomachus pugnax V Vo 150 - 200 

Sárszalonka Gallinago gallinago FV Vo 25 - 30 

Nagypóling Numenius arquata FV Vo 6 - 8 

Piroslábú cankó Tringa totanus FV Vo 7 

Réti cankó Tringa glareola V Vo 30 -40 

Erdei cankó Tringa ochropus V Vo 10 - 15 

Dankasirály Larus ridibundus V Vo - K 100 - 150 

Ezüstsirály Larus argentatus V Vo - K 50 - 60 

Heringsirály Larus fuscus V Vo 25 - 30 

Fattyúszerkő Larus hybridus FV Vo 8 - 10 

Örvösgalamb Columba palumbus NV F 2 – 4 p 

Balkáni gerle Streptopelia decaocto NV F 4 – 8 p 

Vadgerle Streptopelia turtur V Vo? 5 

Kakukk Cuculus canorus V K 2 

Sárgarigó Oriolus oriolus V K? 2 

Füstifecske Hirundo rustica V F 5 - 10 p 

Molnárfecske Delichon urbica V F? 2 – 3 p 

Búbos banka Upupa epops V F 2 p 

Nagy fakopáncs Dendrocopos major V K? 1 - 2 

Mezei pacsirta Alauda arvensis V F 5 – 6 p 

Búbos pacsirta Galerida cristata V F 2 – 5 p 

Réti pityer Anthus pratensis V Vo 10 - 20 

Rozsdástorkú pityer Anthus cervinus V Vo 20 - 25 

Barázdabillegető Motacilla alba V F 2 – 3 p 

Sárgabillegető Motacilla flava V F 1 -2 p 

Vörösbegy Erithacus rubecula V Vo 3 - 4 

Cigánycsuk Saxicola torquata V F 1 p 

Rozsdás csaláncsuk Saxicola rubetra V Vo 2 - 3 

Házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros V K? 1 -2 

Hantmadár Oenathe oenanthe V F 1 – 2 p 

Feketerigó Turdus merula V F? 4 - 6 

Foltos nádiposzáta Acrocephalus choenobaenus V Vo 2 - 3 

Barátposzáta Sylvia atricapilla V Vo 8 -10 

Kis poszáta Sylvia curruca V Vo 2 - 3 

Mezei poszáta Sylvia communis V F 1 p 



  

Csilpcsalp füzike Phylloscopus collybita V Vo 8 - 10 

Széncinege Parus major V K 15 - 20 

Kékcinege Parus coeruleus V K 5 - 10 

Ökörszem Troglodytes troglodytes V Vo 2 - 3 

Tövisszúró gébics Lanius collurio V F 5 – 10 p 

Szarka Pica pica NV F 4 – 6 p 

Vetési varjú Corvus frugilegus V K 150 - 300 

Dolmányos varjú Corvus cornix NV F 4 – 6 p 

Csóka Corvus monedula V K 10 - 20 

Seregély Sturnus vulgaris V K 300 - 400 

Mezei veréb Passer montanus V F 10 – 15 p 

Házi veréb Passer domesticus V F 10 – 15 p 

Erdei pinty Fringilla coelebs V Vo 20 - 30 

Csicsörke Serinus serinus V Vo 5 - 10 

Zöldike Carduelis chloris V Vo 15 - 20 

Tengelic Carduelis carduelis V F 3 – 4 p 

Sordély Miliaria calandra V F 1 – 2 p 

Citromsármány Emberiza citrinella V Vo 10 - 15 
 

7. a. 
ábra

 
A területről korábban kimutatott kuvikot, gyöngybaglyot nem sikerült megfigyelni, 
jelenlétük valószínű. 
 



  

A táblázat használatának segédlete: 
K= kóborló     p = pár 
Vo= vonuló    NV = nem védett 
F= fészkelő    V = védett 
T= táplálkozó    FV = fokozottan védett 
Vo – K = vonuló – kóborló  ?= státusza kérdéses   
 
A területről 68 fajt sikerült kimutatni. Ezek közül 49 védett, 12 fokozottan védett, 7 pedig 
nem áll természetvédelmi oltalom alatt.Az előforduló fajok többsége vonuló vagy kóborló, 
ezek közül kerülnek ki a fokozottan védett fajok, azok többsége igen rövid ideig, a migráció 
során érinti a területet, vonulási útvonaluk bőven érint más pihenő illetve táplálkozó 
területet. A fészkelő fajok között nem találunk fokozott védettségűt, vagy veszélyeztetettet. 
A környező településeken fészkelő gólyák alkalmanként, mint táplálkozó helyet keresik fel a 
területet. 
A védettségi, előfordulási és mennyiségi adatokból látható, hogy a térség madárvilágát 
nem veszélyezteti a terület átalakítása, hiszen kis populációkról van szó, amelyek 
áttelepülve a tágabb környezetben megtalálják életfeltételeiket. 
 
    Emlősök 
    vakond    (Talpa europaea) védett 
    mezei pocok   (Microtus arvalis) 
    mezei nyúl   (Lepus europaeus) 
    vándorpatkány  (Rattus norvegicus) 
    róka    (Canis vulpes) 
    borz    (Meles meles) 
        
        
 
Mint az egyéb gerinces fajok felsorolásából látható különleges természeti értéket 
képviselő fajok a listákban nem szerepelnek. Általánosan megállapítható, hogy a gerinces 
fajkészlet alapján védelmi szempontok, áttelepítési feladatok nem merülnek fel. 
 
Az egyéb említendő fajok közül néhányat a 7. b. ábra mutat be. 

 

Az egyes fajnevek jelentése: 

- Pusztai álkérészgomba (Conocybe deliquescens = Gastrocybe lateritia). Kalapos 

megjelenése ellenére valószínűleg a pöfeteg-félékhez tartozó, kevéssé ismert gomba. A 

központi legelőn 2016 nyarán, harmatos-vizes délelőttökön tömegesen hozta a termőtesteket. 

- Kagylós levéllábú rák (Conchostraca) - Eolepthesteria ticinensis. faj. E reliktum jellegű, ősi 

morfológiájú csoportba tartozó mind a 6 hazai faj ritka, de közülük is ez a legritkább (Forró 

2000), korábbi adatai ellenére 2016 - 17-ben nem figyeltük meg.  

- Közönséges tócsarák (Branchipus schaefferi). A leggyakoribb hazai csupasz levéllábú rák, 

nyáron szinte kizárólag ez fordul elő. 2016 - 17-ben nem figyeltük meg. 

- Vöröshasú unka (Bombina bombina). Vizesebb években a legelők mocsaraiban, 

mocsárrétjeiben gyakori (2017-ben 40 – 60 példányos népessége volt). 

- Barna ásóbéka (Pelobates fuscus). A vöröshasú unkával együtt fordul elő. Szaporodási 

időszakban, vizes években gyakran megfigyelhető. Kedveli a zsombékoló rétek tiszta 

semlyékvizét, melyben nagyra növő ebihalai fejlődnek. 



  

 

 

7. b. ábra 

 
 

   

 

Kiértékelés: 

 

A terület védhetősége alacsony szintű, térségi kapcsolatai gyengék 

 

1. Intenzíven használt mezőgazdasági területek veszik körül, jelentős növényvédő szer 

és műtrágya használattal. Ezek közvetlenül érintkeznek a már amúgy is (84 %-ban) 

leromlottnak tekinthető gyepekkel. Természetesen a közvetett hatások is jelentősek.  

2. Forgalmas utak (47 és az épülő M35,), repülőtér, lakott területek (Debrecen, 

Mikepércs) erősítik a szigethatást, megakadályozzák térségi kapcsolatokat működését. 

3. A jelentős fényszennyezés (fénycsapda hatás) tovább szegényíti a fényre érzékeny 

éjszakai rovarok (lepkék, vízi poloskák stb.) populációit. 

 

Mint a vegetációtípusok általános leírása, valamint az 56 lehatárolt élőhely-poligon 

megoszlása mutatja – 13 teljesen leromlott, 27 erősen leromlott, 14 közepesen 

leromlott/közepesen jó, s mindössze 2 jónak nevezhető poligon található, fajgazdag jó 

szerkezetű élőhely a területről nem mutatható ki – a terület természetvédelmi értéke alacsony. 

Ezért nem került természetvédelmi oltalom alá, és mint Natura 2000 terület sem került 

kijelölésre. Értéke leginkább abban ál, hogy a térségben kevés a nagy kiterjedésű gyep. 

 

Tájvédelmi értékelés 
 

 



  

A területet emberi hatásoknak erősen kitett, mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

veszik körül, azok izoláló hatása legtöbb faj számára jelentős. A terület jelentős része 

szántóföldi művelés alatt áll, azok mellett rendezetlen állattartó telepek, telephelyek 

találhatók, ezek védelemre érdemes természeti értékeket nem tartalmaznak, a tájképre negatív 

hatást gyakorolnak.  

A repülőtér fejlesztése, az M 35-ös autópálya építése a terület korábban már megindult – nem 

előnyös - tájképi átalakulásának folytatása. 

A természetvédelmi hatóság (HNP Igazgatóság) 1996 és 2004 között értékelte a terület 

természeti, tájképi adottságait, s megállapította, hogy természetvédelmi oltalom alá, illetve, 

Natura 2000 védelem alá helyezése nem indokolt. 

A város igényei, a terület természetvédelmi státusza alapján természetvédelem elfogadta az 

iparterületté nyilvánítását, hozzájárulásával lemondott a terület táji értékeinek változatlan 

fenntartásáról, természetszerű állapotban tartásáról, az utóbbi az előrehaladott degradáció 

miatt nem is értelmezhető. A terület néhány elemének egyedi tájértékké nyilvánítását 2002-

ben javasolták. A természetvédelmi hatóság (HNP Igazgatósága) a terület leromlott 

természeti állapota, esztétikai minősége miatt a javaslatot nem támogatta, de Debrecen MJV 

Önkormányzata sem kezdeményezte, így a területen egyedi tájértékek nem kerültek 

kijelölésre. 

 

 

Térségi kapcsolatok 

 

A terület jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A szántók természetvédelmi, ökológiai 
szempontból értéktelenek, vizsgálatuk felesleges. Természeti értékek előfordulására a 
gyepterületeken lehet számítani. Ezek kisebb részben degradált lösz-legelő foltok, valamint 
leromlott a szikesedés jeleit mutató gyepek. A felmérések messzemenően igazolták a 
természetvédelem korábbi álláspontját, hogy szükségtelen a terület védetté nyilvánítása, 
vagy Natura 2000-es jelölése. Hasonló okok miatt nem került védelem alá a Kondoros ér. Az 
akkori álláspontot a természetvédelem arra alapozta, hogy a gyepterület természeti 
értékekben szegény, rehabilitációs beavatkozások nem vezetnének eredményre, mivel a 
terület két település, forgalmas főközlekedési út és intenzíven használt mezőgazdasági 
területek közé ékelődik, így a közvetlen és közvetett károsító hatásokat nem lehet kizárni, 
azaz a terület védhetősége igen rossz. A fentiek miatt degradatív folyamatok jellemzik a 
területet. Ugyanezek a tényezők és a korábbi tájhasználat együttesen okozzák a terület 
gyenge integritását. A terület közvetlen kapcsolatban nincs olyan nagyobb fajgazdagságú 
menedékhelyekkel (refúgiumokkal) amelyek az újranépesedést lehetővé tennének. A típus 
elterjedtsége magas, a tágabb környéken (pl: Bihari síkon) fajgazdagabb, változatosabb 
felépítésű, természetesebb kifejlődésű, ráadásul természetvédelmi oltalom alatt álló elemei 
vannak jelen. Egy másik, a védelem szempontjából fontos mutató a terület 
természetességének szintje alacsony. Valamennyi elemére a degradatív szukcessziós fázis 
jellemző. 
A természetvédelem alapelvei közé tartozik, hogy olyan területeket, amelyek mint ökológiai 
csapdák működhetnek csak különleges esetben, unikális értékek megléte esetén szabad 
védeni. 
A tervezési területen olyan ex lege védett érték (kunhalom, szikes tó stb.), ami különleges 
védelmi, kezelési előírásokat igényelne egy, a Szepes halom helyezkedik el. Az iparterület 
kialakítása során, a Szepes halmot 50 méteres védőtávolságot tartva sértetlenül meg kell 
őrizni, védelméről, kezeléséről gondoskodni kell.   
 



  

 

Az iparterület megvalósításának várható következményei 

 

Az ipari park megvalósítása egyetlen védett, vagy Natura 2000 jelölő faj térségi vagy hazai 

populációját sem veszélyezteti. A tágabb térségben, kis mértékben ugyan csökken a gyepek 

aránya, de a vizsgált gyepek degradáltságuk miatt nem minősíthetők természetesnek, vagy 

természtközelinek (természetszerűnek). Az ipari park megvalósulása a tájszerkezet további 

átalakulását, fragmentációját fogja eredményezni, de ennek élővilág védelmi következményei 

nem lesznek. 
 

A tervezési terület legeltetéssel hasznosított része ugyan nem áll természetvédelmi oltalom 

alatt, nem része a Natura 2000 hálózatnak, mint külterjesen hasznosított gyep értéket 

képvisel.  

Egyes védett vagy ritkább fajok előfordulási helyeinek sűrűsödése (8. ábra), és az élőhelyek 

jobb természetességi állapota miatt - amennyiben a fejlesztés érdekeit nem sérti – lehetséges 

kompenzációs megoldásnak tartjuk a gyep déli részének megkímélését, nagyjából a 239000 

EOV szélességtől délre (a kelet-nyugati akác-erdősáv vonala). 

Ugyancsak megőrizhető lehet az ettől délnyugatra eső kis „sztyepptál” folt is (23-24 jelű 

poligonok). 

Mindkét kíméletre javasolt terület eleve az ipari park déli széléhez közel helyezkedik el, 

mélyebb fekvésben, azaz amúgy sem a beruházási terület legfrekventáltabb, és 

építésgeológiai szempontból legkedvezőbb részén.  

 

 

 

8. ábra 

 
 

 
Mivel a terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 rendszernek, 

nincsenek jelentősebb természeti értékei, kompenzációs programok kidolgozására nincs 

szükség.  



  

Javasolható ugyanakkor, hogy hasonló természeti adottságú, a térségben már 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek bővítésével, rehabilitációjával, esetleg új helyi 

védett területek kijelölésével pótoljuk a füves élőhelyeket ért területi veszteséget. Erre, nem 

annyira természetvédelmi, mint tájvédelmi megfontolások alapján gondolhatunk.  

A tervezett ipari parkon belül menedékhelyek (refugium területek) kijelölése szükségtelen, 

sőt káros, mivel azok ökológiai csapdákká válhatnak.  

A beruházás megvalósulása a terület olyan jelentős átalakulásával jár, hogy annak 

befejeztével a helyszínen tényleges védelmi beavatkozásokra nem lesz szükség.  Amennyiben 

a beruházás a terület jelentős részén megvalósul, a megmaradó foltokon a hagyományos 

tájhasználat nem tartható fenn. A gyepterületen jelenleg szarvasmarhával és juhval történő 

legeltetése tartja fenn a rövidfüvű gyepet. Az Ipari Park kiépítésével ez a fenntartó legeltetés 

lehetetlenné válik, így kisebb zárványszerű gyepfoltok megőrzése nehézkes lenne. Jól 

alkalmazott kézi kaszálással a leromlás fékezhető 

Összefoglaló megállapításaink: terület védhetősége alacsony szintű, integritása gyenge, 

rehabilitációra alkalmatlan, a típus elterjedtsége jelentős, a térségben védelemre 

alkalmasabb szebb, tipikus kifejlődésű foltokban jelen van. Az élőhely társulásainak 

természetessége alacsony szintű.  

 

 
 

Természetvédelmi mentési feladatok, áttelepítés 
 

A vizsgálatok bizonyították, hogy a területen előforduló fajok és társulások többségének 

elterjedtsége magas, a tágabb környéken (Bihari-sík TK, Hortobágyi NP stb.) a vizsgálati 

területen fellelt társulások szebb kifejlődésben, magasabb természetességi fokozatban 

fordulnak elő. Az előforduló fajok többségének a tágabb térségben jelentős populációi 

ismertek, így áttelepítésük szükségtelen.  

Az áttelepítés hatékonyságával kapcsolatban ki kell térni egy sajátos problémára, amelyből 

annak sikertelensége fakad. Olyan helyeken, amelyek látszólag megfelelnek a faj ökológiai 

igényeinek, és amelyeken korábban a faj bizonyítottan előfordult, a várakozás ellenére az 

áttelepítés eredményessége igen kérdéses, sokszor eredménytelen lehet. Az áttelepítés előtt 

fel kell tárni, hogy a faj az adott helyen miért nem fordul elő, mi okozta a kipusztulását, és a 

pusztulás okai azóta megszűntek-e. Amennyiben ezekre a kérdésekre nem sikerül 

megnyugtató választ kapni nem szabad az áttelepítéssel próbálkozni. Ezért minden 

áttelepítési munkát természetvédelmi ökológiai ismeretekkel rendelkező szakemberre kell 

bízni. 

 

A védett növények, állatok és származékaik (magvak, peték, lárvák vegetatív szaporító 

képletek) gyűjtését természetvédelmi, botanikus vagy ökológus szakemberre kell bízni, 

a gyűjtés megkezdése előtt be kell szerezni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának gyűjtési és visszatelepítési 

engedélyét.  

Minden esetben föl kell venni a kapcsolatot a gyűjtési és kihelyezési hely tulajdonosával, 

vagyonkezelőjével. 

 

 

 

Növények 
 



  

A terület védett növényekben szegény, ami a terület fragmentálódásával, izoláltságával, s a 

már hosszú ideje tartó leromlási folyamatokkal magyarázható. Ennek ellenére kiemelést 

érdemel néhány faj előfordulása. Mindenekelőtt említeni szükséges a természetvédelmi 

jogszabályok által védetteket. A vizsgálati területen belül egy ilyen faj egyértelmű 

előfordulásáról tudunk, ez a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). További védett faj a 

vizsgálati területen a magas tarackbúza (Elymus elongatus). Ez a valóban erőteljes növésű 

Elymus-alak energiafű néven vált híressé és hírhedtté országszerte. Vizsgáltuk helyi 

eredetének kérdését. Mivel vetett gyepekben fordul csak elő, úgy ítéljük meg, hogy az itteni 

kis populáció nem lehet ősi, hanem régebbi (de 10-15 évesnél nem régebbi) kultiváció 

emléke.   

A nem edényes növényfajok közül a védett sóspusztai magyar moha (Entosthodon 

hungaricus) emelkedik ki, melynek a terület déli részén, és azon kívül is, több, kisebb 

állománya került elő az utóbbi években.  

 

A területen három olyan faj előfordulását sikerült kimutatni, amelyek áttelepítése szóba jöhet. 

Ezek: a pusztai álkérészgomba (Gastrocybe lateritia, Galeropsis lateritia, Conocybe 

deliquescens) (nem védett), sóspusztai magyar moha (Entosthodon hungaricus) (védett, 

értéke 5000 Ft.) és a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) (védett, értéke 2000 Ft).  

 

A felsorolt fajok közül a kisfészkű aszat az alföldi szikes mocsarakban tömegesnek 

mondható, nem tartozik veszélyeztetett fajaink közé. Hortobágyi állománya kedvező években 

több millióra tehető. A vizsgálati területen 2005, 2007, 2016-ból rendelkezünk előfordulási 

adatokkal. Tudjuk, hogy e faj állományai évről évre rendkívüli mértékben változhatnak, ami 

kétéves életciklusával függ össze. 2005-ben tömegesen mutatkozott, 2016-ban csak néhány 

példány volt. A faj áttelepítése tekintettel elterjedtségére, tömeges előfordulására, védettsége 

ellenére nem szükséges. Egyébként egy-egy tő áttelepítése nem is vezetne eredményre, 

ugyanakkor mivel a növény óriási magtömeget szór szét, elegendő a magvak begyűjtése és 

megfelelő élőhelyre juttatása. Esetünkben is ez javasolható. A magvak gyűjtését 

természetvédelmi, vagy botanikus szakemberre kell bízni, a gyűjtés megkezdése előtt be kell 

szerezni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának gyűjtési és visszatelepítési engedélyét.  

A visszatelepítésre, azaz a magvak szórására a Bihari-sík TK területének mocsarai, 

mocsárréti területei - ahol a faj jelenleg is megtalálható - a legalkalmasabbak.  

 

A pusztai álkérészgomba (Gastrocybe lateritia, Galeropsis lateritia, Conocybe deliquescens) 

(nem védett!) a területen több foltban jelentős sűrűséggel fordult elő. Áttelepítésére két 

megoldás kínálkozik. A beruházás által érintett területrészekből, ahol a munkálatok élőhelyét 

megszüntetnék 50 X 50 centiméteres gyeptéglákat 30 – 50 cm-es mélységben (legalább 50 

darabot) ki kell emelni, és a Hortobágyi NP valamint Bihari-sík TK megfelelő területére át 

kell helyezni. Másik, az előzővel együtt alkalmazandó megoldás a termőtestek kora reggeli 

órákban történő begyűjtése, áztatásos kimosása és a spórákban dús víz megfelelő helyen (pl: 

Hortobágy Malomháza, Bihari-sík TK) történő szétöntözése. A gyeptéglás módszerrel, a 

gombafonalakkal átszőtt talaj, a gyeptéglákkal áttelepített növényzet - amellyel a 

gombafonalak mikorrhiza kapcsolatban állhatnak - is áttelepítésre kerül, így ez a továbbélés 

szempontjából fontos kapcsolat is átmenthető. A kimosásos módszerrel a spórákat juttatjuk 

megfelelő területre, az eredményesség érdekében azokat a helyeket kell előnyben részesíteni, 

ahol a mentendő faj szórványosan előfordul. Nem áll természetvédelmi oltalom alatt, így 

áttelepítése csak akkor engedélyhez kötött, ha természetvédelmi oltalom alatt álló területre 

történik. Ebben az estben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályától engedélyt kell kérni, ezen túl be kell szerezni a 



  

természetvédelmi kezelő és a tulajdonos hozzájárulását is. Az áttelepítés irányítását 

természetvédelmi szakemberre kell bízni! 

 

A sóspusztai magyar moha (Entosthodon hungaricus) mentésére a faj fenofázisa miatt 

februárban kerülhet sor. Célszerű a telepeket az alattuk lévő talajjal kiemelni és a mentési 

helyre szállítani. Célszerű valamennyi fellelt telep áttelepítése (2017-ben a faj előfordulását a 

területen nem tudtuk kimutatni.) A mentési helyek kiválasztása során azokat kell előnyben 

részesíteni, ahol a faj szórványosan előfordul, esetleg korábbi előfordulásáról tudunk. 

Az áttelepítés irányítását természetvédelmi szakemberre kell bízni! 
 

 

Állatvilág 

 
Kétéltűek 

 

Mentésüket telelésük után, szaporodási időszak előtt, vagy ősszel telelőhelyre vonulásuk előtt 

célszerű elvégezni.  

A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációja a vizsgálati területen jelentős ingadozást 

mutat. Ennek oka a faj számára szaporodásra alkalmas vízállások asztatikus jellege. Ezek a 

kis területű mocsarak, mocsárrétek, semlyékek száraz időszakokban nem kínálnak szaporodó 

helyet, de ha tavasszal víz is borítja azokat igen korán kiszáradnak, s a lárvák (ebihalak) 

gyakran elpusztulnak.  

Befogásukra az egyszerű hálós módszert javasoljuk. A befogott példányokat 

szállítódobozokban, nedvesen tartott fű között mielőbb végleges elhelyezési területükre kell 

szállítani. 

A tavaszi mentés után, a vizek kiszáradása előtt gondoskodni kell az ebihalak mentéséről is, 

ezt szintén merítőhálós módszerrel kell végezni. Az összegyűjtött lárvákat halszállító 

konténerekben mielőbb elhelyezési területükre kell szállítani. 

A mentett egyedek olyan helyeken kell elhelyezni, ahol a fajnak tartósan stabil populációi 

élnek, elsősorban a Hortobágyi nemzeti Park és a Bihari-sík TK területe jöhet számításba.  

 

A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) populációja szintén erősen ingadozik. 2017-ben 

mindössze 5 – 10 példányt regisztráltunk. Ennek az ingadozásnak az okai azonosak a 

vöröshasú unkával kapcsolatban leírtakkal. Mentésüket is azonos módszerrel kell végezni. A 

tiszta semlyékvizekben fejlődő ebihalak begyűjtése élőhelyük sajátossága miatt nehézkes, 

meg kell várni, míg a kis békák kifejlődnek és elhagyják a vizet, megfigyelésünk szerint 

jelentős részük elhagyja a területet és a szántókra vándorol. 

 

A többi kétéltű faj mentését össze lehet kapcsolni az előző fajokéval. zöld varangy (Bufo 

viridis), kecskebéka (Rana esculenta), mocsári béka (Rana arvalis). Az utóbbi fajnak 2 év 

alatt mindössze 3 példányát sikerült azonosítani, valószínűleg a Kondoros éren keresztül 

alkalmilag jutnak el a területre. A szórványosan előforduló zöld levelibékát (Hyla arborea) 

füves, mocsaras, fás élőhelyeken egyaránt megtalálhatjuk. Begyűjtésük szükségtelen, hiszen 

az emberi környezetben is megtalálják élőhelyüket, ugyanakkor, ha a többi faj gyűjtésénél 

találkozunk velük, befogott példányait a többi fajjal együtt áttelepíthetjük. 

Javasoljuk, hogy a gyűjtésre áttelepítésre természetvédelmi szakembert szerződtessenek, aki 

a munkák megkezdése előtt, de annak folyamatában is a terület véletlenszerű bejárása során 

gyűjti be a kétéltű és hüllő fajokat.  

 

 



  

Hüllők 

 

A fürge gyík (Lacerta agilis) állomány nem jelentős. A szikesedett legelő peremén magasabb 

fekvésű, vízzel nem járt részein él kisebb állomány, becslésünk szerint nem több mint 30 

példány. Alkalomszerűen fordul elő a vízisikló (Natrix natrix), a Kondoros ér közelében két 

alkalommal került elő.  

Mindkét faj mentése a terület véletlenszerű bejárása során, hálós befogással biztosítható. A 

fürgegyíkok befogását tavasszal, téli álmuk után célszerű elvégezni. kihelyezésükre a Bihari-

sík TK területét javasoljuk. 

 

Madarak 

 

A terület madárvédelmi szempontból már évek óta kritikus helyzetben van. A közeli 

szeméttelepről táplálkozni járó vetési – és dolmányos varjak (Corvus frugilegus C. cornix), 

nagytestű sirályok (sárgalábú- és ezüst sirályok /Larus cacchinans, L. argentatus/) a földön 

fészkelő madarak tojásainak, fiókáinak jelentős részét elpusztítják. A terület szegélyében lévő 

fás vegetáció lakói, szarka (Pica pica), dolmányos varjú (Corvus cornix) szintén 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a területet ökológiai csapdaként értelmezzük. A város peremén 

jelentős mértékben felduzzadt dolmányos varjú állomány szintén táplálkozó helyként 

használja a leendő ipari park területét, nem ritkák a 30 – 40 egyedből álló csapatok. 

A földön fészkelő fajok közül jelentős értéket képvisel a bíbic (Vanellus vanellus). Változó 

számban – 3 – 4 pár - fészkelnek a területen. Sajnos 2016, 2017 években fiókát nem neveltek, 

a predáció 100 %-os volt.  Vonuláskor 20 – 30-as csapatokban figyelhető meg.  

 

A 68 előforduló faj közül 21 fészkelését sikerült bizonyítani, 2 faj fészkelése feltételezhető, 

de fészkelésükre közvetlen bizonyíték nincs. A 23 faj között (a két kategóriát: F – 21 és F? – 

2 összevontan vizsgáltuk) nincs fokozottan védett, öt viszont nem áll természetvédelmi 

oltalom alatt. A fészkelők közül 8 földön, 9 fán vagy cserjén, 6 emberi építményekben 

fészkel. A terület átalakítása – megfelelő óvintézkedések esetén nem veszélyezteti 

populációikat, hiszen a tágabb környéken, Hajdúsági TK, Bihari-sík TK bőven állnak 

rendelkezésre a vizsgált területnél jobb minőségű, nagyobb eltartó képességű élőhelyek, 

kínálva az áttelepedés lehetőségét, a fán és cserjén fészkelők esetében a közeli térség is 

hasonló minőségű megtelepedési lehetőségeket kínál.  

Megfelelő védelmi intézkedés a munkálatoknak fészkelési időn kívüli végzése, illetve a 

munkák fészkelési időn kívüli elkezdése biztosítja, hogy a nagyobb mozgékonyságú védett 

fajokat mintegy átirányítsuk más megfelelő élőhelyekre. Legtöbb esetben a fészkelési időn 

kívüli munkakezdés elégséges védelmi intézkedés, hiszen a munkálatokkal járó zavaró hatás 

a madarakat távol tartja a területtől, azok máshol keresnek megfelelő fészkelő helyet, azaz 

nem következik be pusztulásuk, károsodásuk. 

A vonulók esetében még egyszerűbb a helyzet, hiszen a közvetlen és tágabb térség bőven 

biztosít megfelelő táplálkozó és pihenő helyeket, a beavatkozás regionális állományukat nem 

veszélyezteti!  

A fajok közt áttelepítendő/ áttelepíthető faj nincs, ugyanez vonatkozik az emlősökre is.  

 

Emlősök 

 

Az emlősök közt áttelepítendő/ áttelepíthető faj nincs 
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Melléklet (1) 

 

 
 

Szarvasmarha legelő, gyepesedett korábbi szántó 

 

 



  

 
 

Kiritkuló lucernásban a gyepalkotó fajok jelennek meg 

 

 

 
 

Akác erdőfolt, vörös vércse fészkelőhelye 

 



  

 
 

Zöldes gyöngyházlepke, az akácost övező gyomtársulásban 

 

 

 

 
 

Sziki ürmös, bárányparéjos padkás, vakszikes folt a mezőgazdasági terület határán  

 

 



  

 
 

Sziki őszirózsás állomány 

 

 
 

Padkás vakszikes terület a juhlegelőn, bárányparéjos foltokkal 

 

 

 



  

 
 

Bárányparéjos sziki kopár 

 

 

 
 

Kanyargós szikér 

 

 

 

Kagylós levéllábú rák – a terület egyik ritka faja 

 



  

 
 

Juhlegelő, merinó juhokkal. A juhoknak fontos szerepe van a rövidfüvű gyepek 

fenntartásában 

 

 

 

 
 

Pusztai álkérészgomba, a gyepterület egyik jellegzetes ritka faja 



  

 

 

 
 

Kubikgödör mocsári vegetációval 

 

 

 
 

Visszagyepesedő lucerna föld a város szélén, a 47-es út mellett 

 



  

 
 

Csátés sás 

 

 
 

A területen elsősorban vonulási időben táplálkozó gólyákat figyelhetünk meg 



  

 

2. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez 
beruházással érintett földrészletek 

Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0463/1, 

0492/74, 0495/136, 0495/196, 0495/71, 0504, 0507/13, 0513/14, 0463/2, 0492/76, 0495/137, 

0495/197, 0495/72, 0505/12, 0507/14, 0513/15, 0489/14, 0492/77, 0495/138, 0495/198, 

0495/73, 0505/14, 0507/15, 0513/16, 0489/17, 0492/79, 0495/139, 0495/199, 0495/74, 

0505/18, 0507/2, 0513/17, 0489/3, 0492/87, 0495/140, 0495/203, 0495/75, 0505/19, 0507/4, 

0513/18, 0489/7, 0492/90, 0495/141, 0495/204, 0495/76, 0505/2, 0507/48, 0513/19, 0490/10, 

0492/93, 0495/142, 0495/205, 0495/78, 0505/20, 0507/49, 0513/20, 0490/11, 0492/95, 

0495/143, 0495/206, 0495/8, 0505/22, 0507/50, 0513/21, 0490/12, 0492/99, 0495/144, 

0495/208, 0495/9, 0505/23, 0507/51, 0513/22, 0490/13, 0493/12, 0495/145, 0495/209, 

0495/97, 0505/24, 0507/52, 0513/26, 0490/14, 0493/2, 0495/146, 0495/210, 0495/98, 

0505/25, 0507/53, 0513/27, 0490/15, 0493/20, 0495/147, 0495/211, 0495/99, 0505/26, 

0507/6, 0513/28, 0490/4, 0493/32, 0495/148, 0495/212, 0496, 0505/27, 0507/71, 0513/32, 

0490/6, 0493/33, 0495/149, 0495/29, 0497, 0505/28, 0507/73, 0513/35, 0490/8, 0493/58, 

0495/152, 0495/30, 0498/10, 0505/29, 0507/74, 0513/37, 0490/9, 0493/59, 0495/153, 

0495/32, 0498/11, 0505/30, 0507/75, 0513/41, 0491, 0493/65, 0495/154, 0495/34, 0498/2, 

0505/31, 0507/76, 0513/44, 0492/10, 0493/78, 0495/155, 0495/35, 0498/32, 0505/32, 

0507/77, 14910492/11, 0493/79, 0495/156, 0495/36, 0498/35, 0505/33, 0507/78, 0492/13, 

0493/9, 0495/157, 0495/37, 0498/36, 0505/34, 0507/79, 0492/14, 0494/1, 0495/158, 0495/38, 

0498/38, 0505/35, 0507/8, 0492/15, 0494/2, 0495/159, 0495/39, 0498/45, 0505/36, 0507/80, 

0492/16, 0495/100, 0495/160, 0495/4, 0498/48, 0505/37, 0507/81, 0492/17, 0495/101, 

0495/161, 0495/40, 0498/49, 0505/38, 0507/82, 0492/18, 0495/102, 0495/162, 0495/41, 

0498/50, 0505/39, 0507/83, 0492/19, 0495/103, 0495/163, 0495/42, 0498/51, 0505/40, 

0507/84, 0492/20, 0495/104, 0495/166, 0495/43, 0498/52, 0505/41, 0507/85, 0492/21, 

0495/105, 0495/167, 0495/44, 0498/53, 0505/42, 0507/86, 0492/22, 0495/106, 0495/168, 

0495/45, 0498/6, 0505/43, 0507/87, 0492/23, 0495/107, 0495/169, 0495/46, 0498/7, 0505/44, 

0507/88, 0492/24, 0495/108, 0495/170, 0495/47, 0498/8, 0505/45, 0507/89, 0492/25, 

0495/109, 0495/171, 0495/48, 0498/9, 0505/46, 0507/9, 0492/26, 0495/110, 0495/172, 

0495/49, 0499, 0505/47, 0507/90, 0492/27, 0495/111, 0495/173, 0495/5, 0500/2, 0505/49, 

0507/91, 0492/28, 0495/112, 0495/174, 0495/50, 0500/4, 0505/50, 0507/92, 0492/29, 

0495/113, 0495/175, 0495/51, 0500/5, 0505/51, 0507/93, 0492/30, 0495/114, 0495/176, 

0495/52, 0500/6, 0505/52, 0508, 0492/31, 0495/115, 0495/177, 0495/53, 0500/7, 0505/53, 

0509/2, 0492/32, 0495/116, 0495/178, 0495/54, 0500/8, 0505/54, 0509/3, 0492/48, 0495/117, 

0495/179, 0495/55, 0500/9, 0505/55, 0509/4, 0492/49, 0495/118, 0495/180, 0495/56, 0501, 

0505/56, 0509/5, 0492/50, 0495/119, 0495/181, 0495/57, 0502/2, 0505/57, 0509/6, 0492/51, 

0495/120, 0495/182, 0495/58, 0502/3, 0505/58, 0510, 0492/52, 0495/121, 0495/183, 

0495/59, 0502/4, 0505/59, 0511/41, 0492/53, 0495/122, 0495/184, 0495/60, 0502/6, 0505/6, 

0511/43, 0492/54, 0495/123, 0495/185, 0495/61, 0502/7, 0505/60, 0511/46, 0492/55, 

0495/126, 0495/186, 0495/62, 0502/8, 0505/61, 0511/48, 0492/56, 0495/127, 0495/187, 

0495/63, 0502/9, 0505/62, 0511/50, 0492/57, 0495/128, 0495/188, 0495/64, 0503/2, 0505/70, 

0511/52, 0492/58, 0495/129, 0495/189, 0495/65, 0503/30, 0505/71, 0511/54, 0492/59, 

0495/130, 0495/190, 0495/66, 0503/31, 0505/74, 0511/56, 0492/60, 0495/131, 0495/191, 

0495/67, 0503/32, 0505/75, 0512/1, 0492/61, 0495/132, 0495/192, 0495/68, 0503/6, 0505/76, 

0513/10, 0492/69, 0495/133, 0495/193, 0495/69, 0503/7, 0505/77, 0513/11, 0492/70, 

0495/134, 0495/194, 0495/7, 0503/8, 0506, 0513/12, 0492/71, 0495/135, 0495/195, 0495/70, 

0503/9, 0507/10, 0513/13 helyrajzi számú földrészletek. 



  

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum CZÉH
RÓBERT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.18. 11.09.10


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: CZÉH RÓBERT
Születési hely: DEBRECEN II
Születési dátum: 1978.10.07.
Anyja neve: VÉRTESY MÁRIA ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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