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BEVEZETÉS 

 

A HHE Sarkad Kft. szénhidrogén mezőbeni vezeték kiépítését kívánja megvalósítani Békés 

megyében Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, 

Kertészsziget és Ecsegfalva települések területén. A tervezett vezeték hossza kb. 50,65 km, 

átmérője 350 mm.  

 
Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a tervezett vezeték fektetésének és üzemeltetésének 

környezeti hatásait vizsgálja. 

 
A tervezett vezeték fektetése és üzemeltetése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletében szerepel, melynek alapján a tervezett beruházás a „95. Gáz-, kőolaj-, 

kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító 

vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkötés nélkül” pontba sorolható. Az  

1. számú melléklet 41. pontjába nem sorolható be, mivel ezen pontban szereplő két feltételt 

együttesen nem teljesíti, a vezeték átmérője nem éri el a 800 mm-t. 

 
A tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás a 

Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű 

beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján. 
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1. A TERVEZETT BERUHÁZÁS CÉLJA 

 
A beruházás célja a tervezett vezeték lefektetése és üzemeltetése, szénhidrogén földgáz 

szállítása. A tervezett nyomvonal Békés megyében Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, 

Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések területén 

haladna keresztül. 

 

1. ábra: A tervezett vezeték nyomvonala 

 

Jelmagyarázat: 

piros vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 

sárga négyszög = a vezeték kezdőpontjának, a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomásnak a helyszíne 

kék négyszög = a vezeték végpontjának, az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomásnak a helyszíne 

narancssárga vonal = a települések közigazgatási határa 

citromsárga vonal = közlekedési utak 
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2. A TERVEZETT BERUHÁZÁS ALAPADATAI 

 

2.1. A beruházás tárgya  

 

Mezőbeni vezeték fektetése  
 
 a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás 

között: ~ 50,65 km hosszú, DN350 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású 

szénhidrogén vezeték. 

 
Összesen tehát ~ 50,65 km hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére.  

 

2.2. A beruházás ütemezése, megvalósításának programja 

 
 Tervezés, előkészítési munkálatok időpontja:  2022. III-IV. negyedév 

 Tervező cégneve:  Interv Mérnöki Iroda Kft. 

 8600 Siófok, Sziget utca 1/A. 

 Létesítmény építtetője:  HHE Sarkad Kft.  

 1026 Budapest, Pasaréti út 46. 

 A beruházás tervezett időszaka:  2023. I-III. negyedév 

 A kivitelezés tervezett időtartama:  kb. 6 hónap 
 
 
2.3. A beruházás helye, területigénye 

 
A tervezett vezeték nyomvonala 
 
A tervezett beruházás a Békés megyei Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, 

Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva település területét érinti. A tervezett 

vezeték a következő helyrajzi számú ingatlanokon haladnak keresztül:  

 Sarkad külterület: 0286/1 (szántó), 0482 (út), 0455 (szántó), 0454 (út), 0329/1 (szántó), 

0329/2 (szántó), 0329/3 (szántó), 0329/4 (szántó), 0329/6 (szántó), 0342 (csatorna), 

0341/4 (szántó), 0341/3 (szántó), 0341/5 (út), 0340 (csatorna), 0339 (szántó), 0326 (út), 

0364/11 (szántó), 0364/12 (szántó), 0364/9 (szántó), 0364/8 (szántó), 0364/7 (szántó), 

0364/6 (szántó), 0364/5 (szántó), 0364/4 (szántó), 0364/3 (szántó), 0364/2 (szántó), 

0364/1 (szántó), 0367 (szántó), 0370 (út), 0375 (szántó), 0376 (csatorna), 0379 (szántó), 
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0380 (árok), 0383 (csatorna), 0382/2 (szántó), 0382/1 (szántó), 0384 (szántó), 0385 (IV. 

Hosszúfok-Határér-Köleséri főcsatorna) 

 Sarkadkeresztúr külterület: 0116/18 (szántó) 

 Okány külterület: 0193/2 (csatorna), 0196/2 (töltés), 0197/5 (szántó), 0197/17 (szántó), 

0197/16 (szántó), 0207 (IV-10-csatorna), 0210/3 (szántó), 0211 (út), 0213 (IV. 

Hosszúfok-Okányi-főcsatorna), 0215/19 (szántó), 0215/20 (szántó), 0215/26 (szántó), 

0215/27 (szántó), 0215/2 (út), 0244 (csatorna), 0243/97 (út), 0243/95 (szántó), 0243/96 

(szántó), 0243/99 (szántó), 0253/1 (csatorna), 0256/86 (szántó), 0256/87 (szántó), 

0256/88 (szántó), 0256/89 (szántó), 0257 (út), 0260/52 (szántó),  0260/73 (szántó),  

0260/74 (szántó),  0260/75 (szántó),  0260/76 (szántó),  0214 (csatorna)  

 Vésztő külterület: 0408 (csatorna), 0439/80 (szántó), 0439/85 (szántó), 0439/73 

(szántó), 0439/74 (út), 0350/1 (út), 0333/4 (csatorna), 0333/12 (szántó), 0333/1 

(csatorna), 0335/13 (szántó), 0335/11 (szántó), 0335/10 (szántó), 0335/9 (szántó), 

0335/8 (út), 0335/22 (szántó), 0336/4 (csatorna), 0336/2 (út), 0328/2 (szántó), 0327 

(csatorna), 0326/3 (út), 0326/4 (szántó), 0326/5 (szántó), 0326/6 (szántó), 0325 

(csatorna), 0324/6 (erdő), 0324/9 (szántó), 0324/8 (szántó), 0319/4 (út), 0318/4 

(országos közút), 0300/16 (gazdasági udvar), 0300/14 (szántó), 0301 (csatorna), 

0281/25 (szántó), 0281/26 (út), 0281/24 (szántó), 0281/7 (csatorna), 0285/2 (szántó), 

0285/3 (szántó), 0285/4 (szántó), 0285/5 (szántó), 0285/6 (szántó), 0272/1 (út), 0274/7 

(szántó), 0274/6 (szántó), 0274/5 (szántó), 0274/4 (szántó), 0274/3 (szántó), 0274/2 

(szántó), 0274/1 (szántó), 0269/1 (út), 0258/4 (árok), 0258/5 (szántó), 0258/6 (szántó), 

0258/7 (szántó), 0258/8 (szántó), 0258/9 (szántó), 0258/10 (szántó), 0258/25 (szántó), 

0258/26 (szántó), 0258/27 (szántó), 0258/28 (szántó), 0258/2 (csatorna), 0258/16 

(szántó), 0258/14 (szántó), 0258/13 (út), 0258/14 (szántó), 0258/13 (út), 0245 (országos 

közút), 0244/1 (szántó) 

 Körösladány külterület: 0317/14 (szántó), 0317/13 (szántó), 0317/12 (szántó), 0317/11 

(szántó), 0317/9 (szántó), 0317/8 (szántó), 0315 (út), 0314 (szántó), 0313 (csatorna), 

0312/3 (szántó), 0224/11 (vízállás), 0222/1 (erdő), 0220 (Sebes-Körös folyó), 0219/3 

(erdő), 0216/3 (töltés), 0213/8 (csatorna), 0213/10 (szántó), 0213/9 (szántó), 0212/4 

(csatorna), 0213/5 (szántó), 0212/3 (csatorna), 0211/1 (töltés), 0197/2 (út), 0196/1 

(vasút), 0196/2 (töltés), 0187/5 (út), 0187/7 (szántó), 0188 (csatorna), 0189/15 (szántó), 

0189/16 (szántó), 0189/17 (szántó), 0189/18 (szántó), 0189/19 (szántó), 0189/20 
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(szántó), 0155 (út), 0164/4 (szántó), 0164/3 (szántó), 0164/2 (szántó), 0164/1 (szántó), 

0167 (csatorna), 0158/9 (szántó), 0158/7 (szántó), 0157/1 (út), 0156/7 (szántó), 0149/1 

(országos közút), 0142/9 (szántó), 0136/1 (Tikoséri-csatorna), 0131/53 (szántó), 

0131/51 (szántó), 0131/49 (szántó), 0131/48 (szántó), 0131/9 (csatorna), 0130/1 (út), 

0131/38 (szántó), 0131/37 (szántó), 0131/36 (szántó), 0131/35 (szántó), 0131/34 

(szántó), 0131/33 (szántó) 

 Szeghalom külterület: 01359/2 (szántó), 01360 (út), 01361/2 (szántó), 01361/8 (szántó), 

01361/9 (szántó), 01361/12 (szántó), 01361/13 (szántó), 01361/7 (út), 01361/3 (szántó), 

01358 (árok), 01352/2 (szántó), 01363 (árok), 01336/1(szántó), 01336/2 (út), 01337 

(út), 01338/18 (szántó), 01338/17 (szántó), 01338/16 (szántó), 01338/15 (szántó), 

01338/14 (szántó), 01338/8 (szántó), 01338/7 (szántó), 01338/3 (szántó), 01335 (út), 

01334/1 (szántó), 01339/1 (árok), 01333/8 (szántó), 01333/7 (szántó), 01333/6 (szántó), 

01333/5 (szántó), 01333/4 (szántó), 01333/3 (szántó), 01333/2 (szántó), 01333/1 

(szántó), 01328 (út), 01327 (csatorna), 01326/1 (szántó), 01325 (árok), 01324/1 

(szántó), 01324/2 (árok), 01323 (út), 01317/3 (szántó), 01317/2 (szántó), 01292 (Dióéri-

csatorna), 01285/1 (szántó), 01285/2 (szántó), 01284 (csatorna), 01283 (út), 01281/4 

(szántó), 01281/5 (szántó), 01279 (árok), 01281/6 (szántó), 01280 (árok), 01268 (árok), 

01267 (szántó), 01223 (töltés), 01219/3 (erdő), 01220/2 (vízállás), 059 (Pakaczi-

csatorna), 060/12 (szántó), 060/13 (szántó), 060/14 (szántó), 060/15 (szántó), 061 (út), 

062/2 (szántó), 062/1 (szántó), 071 (Pakaczi-csatorna), 072/38 (szántó), 097/2 (út), 

0105/1 (szántó), 0105/2 (szántó), 0105/3 (szántó), 0106 (út), 0107/5 (szántó), 0107/6 

(szántó), 0108 (Szukai-csatorna), 0109/10 (szántó), 0242 (út), 0240 (szántó), 0226 

(Szomjúháti-csatorna), 0228 (szántó), 0224 (út), 0223 (töltés), 0222/1 (szántó), 0221 

(csatorna), 0214 (szántó), 0213 (csatorna), 0212 (út), 0210/2 (szántó), 0211 (csatorna), 

0207/1 (erdő, szántó), 0208 (út), 0192/1 (szántó), 0192/2 (szántó), 0192/3 (szántó), 

0192/4 (szántó), 0205 (út), 0194/3 (szántó), 0194/4 (szántó), 0194/5 (szántó), 0194/13 

(szántó), 0193 (út), 0199 (erdő), 0200 (csatorna), 0328/12 (szántó), 0328/11 (szántó), 

0328/10 (szántó), 0328/9 (szántó), 0328/8 (szántó), 0328/7 (szántó), 0328/6 (szántó), 

0328/5 (szántó), 0327 (út), 0325 (szántó), 0326 (csatorna), 0331 (szántó), 0348/11 (út), 

0348/1 (szántó), 0348/81 (szántó) 

 Dévaványa külterület: 0979/7 (erdő), 0979/15 (erdő), 0979/16 (szántó), 0985/1 (út), 

0981/5 (szántó), 01057/4 (csatorna), 0986/11 (szántó), 01052/1 (csatorna és töltés), 

01051/3 (szántó), 01059/2 (út), 01062/1 (szántó), 01048 (út), 01045/2 (szántó), 01045/1 
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(szántó), 01064 (árok és töltés), 01066/4 (szántó), 01067 (csatorna), 01068 (út), 01082/2 

(szántó), 01082/3 (szántó), 01082/4 (szántó), 01082/5 (szántó), 01082/7 (szántó), 

01082/8 (szántó), 01083 (út) 

 Kertészsziget külterület: 0110 (árok), 0108/2 (szántó), 0108/1 (szántó), 0107 (csatorna) 

 Ecsegfalva külterület: 0314 (árok), 0313 (út), 0350/11 (szántó), 0350/12 (szántó), 

0348/28 (szántó), 0347 (út), 0346/38 (szántó), 0346/39 (szántó), 0346/40 (szántó), 

0346/10 (szántó), 0346/11 (szántó), 0346/12 (szántó), 0346/13 (szántó), 0346/14 

(szántó), 0346/15 (szántó), 0346/16 (szántó), 0346/17 (szántó), 0320 (út), 0345 (út), 

0344/36 (szántó), 0344/6 (szántó), 0343 (út), 0342/1 (csatorna), 0339/5 (szántó), 0339/4 

(szántó), 0339/3 (szántó), 0339/2 (szántó), 0339/1 (szántó), 0338 (csatorna), 0336/10 

(szántó), 0332/5 (szántó), 0382/3 (út), 0384/5 (szántó), 0384/3 (FGSZ Ecsegfalva 

szakaszoló állomás) 

 
Összesen tehát kb. 50,65 km hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére.  

 
A tervezett beruházás áttekintő térképét az 1. számú melléklet, a tervezett vezeték nyomvonala 

által érintett ingatlanok tulajdonosi listáját pedig a 2. számú melléklet, tartalmazza. 

 

A vezeték által keresztezett létesítmények  

 
A tervezett vezeték földutakat keresztez, mely ingatlanok helyrajzi száma a következő: 

 Sarkad külterület: 0482 (út), 0454 (út), 0341/5 (út), 0326 (út), 0370 (út) 

 Okány külterület: 0211 (út), 0215/2 (út), 0243/97 (út), 0257 (út) 

 Vésztő külterület: 0439/74 (út), 0350/1 (út), 0335/8 (út), 0336/2 (út), 0326/3 (út), 0319/4 

(út), 0281/26 (út), 0272/1 (út), 0269/1 (út), 0258/13 (út), 0258/13 (út) 

 Körösladány külterület: 0315 (út), 0197/2 (út), 0187/5 (út), 0155 (út), 0157/1 (út), 

0130/1 (út) 

 Szeghalom külterület: 01360 (út), 01361/7 (út), 01336/2 (út), 01337 (út), 01335 (út), 

01328 (út), 01323 (út), 01283 (út), 061 (út), 097/2 (út), 0106 (út), 0242 (út), 0224 (út), 

0212 (út), 0208 (út), 0205 (út), 0193 (út), 0327 (út), 0348/11 (út) 

 Dévaványa külterület: 0985/1 (út), 01059/2 (út), 01048 (út), 01068 (út), 01083 (út) 

 Ecsegfalva külterület: 0313 (út), 0347 (út), 0320 (út), 0345 (út), 0343 (út), 0382/3 (út) 
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A tervezett vezeték műutakat keresztez, mely az útszelvény megbontása nélkül, a felépítmény 

alá irányított vízszintes fúrással beépített, ún. „kompozit védőcsőben” történik majd. A 

tervezett vezeték a következő helyrajzi számú ingatlanokon halad keresztül:  

 Vésztő külterület: 0318/4 (országos közút), 0245 (országos közút) 

 Körösladány külterület: 0149/1 (országos közút) 

 
A tervezett vezeték vasút vonalat keresztezi Körösladány külterületén. A vasúti felépítmény 

megbontása nélkül, a felépítmény alá irányított vízszintes fúrással történik. A tervezett vezeték 

a következő helyrajzi számú ingatlanon halad keresztül:   

 Körösladány külterület: 0196/1 (vasút) 

 
A tervezett vezeték árkokat keresztez, mely a meder átvágásával, meder alatti átvezetéssel épül, 

a csatorna kezelője által előírt takarás biztosításával. A tervezett vezeték a következő helyrajzi 

számú ingatlanokon halad keresztül:  

 Sarkad külterület: 0380 (árok) 

 Vésztő külterület: 0258/4 (árok) 

 Szeghalom külterület: 01358 (árok), 01363 (árok), 01339/1 (árok), 01325 (árok), 

01324/2 (árok), 01279 (árok), 01280 (árok), 01268 (árok) 

 Dévaványa külterület: 01064 (árok és töltés) 

 Kertészsziget külterület: 0110 (árok) 

 Ecsegfalva külterület: 0314 (árok) 

 
A tervezett vezeték vízfolyásokat, csatornákat keresztez, melyek helyrajzi számai a 

következők: 

 Sarkad külterület: 0342 (csatorna), 0340 (csatorna), 0376 (csatorna), 0383 (csatorna), 

0385 (IV. Hosszúfok-Határér-Köleséri főcsatorna) 

 Okány külterület: 0193/2 (csatorna), 0207 (csatorna), 0213 (IV. Hosszúfok-Okányi-

főcsatorna), 0244 (csatorna), 0253/1 (csatorna), 0214 (csatorna)  

 Vésztő külterület: 0408 (csatorna), 0333/4 (csatorna), 0333/1 (csatorna), 0336/4 

(csatorna), 0327 (csatorna), 0325 (csatorna), 0301 (csatorna), 0281/7 (csatorna), 0258/2 

(csatorna) 
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 Körösladány külterület: 0313 (csatorna), 0224/11 (vízállás), 0220 (Sebes-Körös folyó), 

0213/8 (csatorna), 0212/4 (csatorna), 0212/3 (csatorna), 0188 (csatorna), 0167 

(csatorna), 0136/1 (Tikoséri-csatorna), 0131/9 (csatorna) 

 Szeghalom külterület: 01327 (csatorna), 01292 (Dióéri-csatorna), 01284 (csatorna), 

01220/2 (vízállás), 059 (Pakaczi-csatorna), 071 (Pakaczi-csatorna), 0108 (Szukai-

csatorna), 0226 (Szomjúháti-csatorna), 0221 (csatorna), 0213 (csatorna), 0211 

(csatorna), 0200 (csatorna), 0326 (csatorna) 

 Dévaványa külterület: 01057/4 (csatorna), 01052/1 (csatorna és töltés), 01067 

(csatorna) 

 Kertészsziget külterület: 0107 (csatorna) 

 Ecsegfalva külterület: 0342/1 (csatorna), 0338 (csatorna) 

 

2.4. A kitermelni és szállítani kívánt ásványi nyersanyag megnevezése 

 
Az ásványi nyersanyag: 

 kódja: 2120 

 megnevezése: konvencionális eljárással termelhető földgáz 

 kódja: 2130 

 megnevezése: nem konvencionális eljárással termelhető földgáz 

 

2.5. A szállítandó szénhidrogén jellemzése 

 
A gázok minőségi jellemzői (várható összetétel): 

Komponens mol % g/m3 

C1  76,848 523,31 

C2 11,675 149,02 

C3 4,208 78,77 

i-C4 0,826 20,38 

n-C4 1,269 31,30 

i-C5 0,307 9,41 

n-C5 0,362 11,07 

C6 0,222 8,13 
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Komponens mol % g/m3 

C7 0,087 3,71 

C8 0,020 0,98 

CO2 4,024 75,17 

N2(+inertek) 0,151 1,82 

H2 <0,001 0,00 

CO <0,001 0,00 

Összesen 100,000 913,08 

g/m3 (15.0 °C, 101.325 kPa) 

 

2.6. A beruházás megvalósításához szükséges létesítmények 

 
A HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás között  

kb. 50,65 km hosszú, DN350 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték 

lefektetését és üzemeltetését tervezik. Az acélcsövekből álló nyomvonalas létesítmény 

kezdőpontja a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás területe, végpontja az FGSZ Ecsegfalva 

szakaszoló állomás lesz. Felszíni létesítmény a nyomvonalon nem lesz. 

 

2.7. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás 

 
Teherforgalom  

 
Építési szakaszban  
 
A vezetéképítéshez szükséges gépek:  

A vezetéképítés során az alábbi gépek mozgása várható:  

 1 db csőszállító teherautó  

 
A vezetékfektetés helyszíni munkavégzés gépei:  

 Földmunka:  

- tolólapos munkagép  

- árokásó gép  

 Csőfektetés:  

- autódaru  
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- csőszállító teherautó  

 

Működési szakaszban  
 
A használatba állított vezeték működése nem igényel tehergépjármű forgalmat.  

 

Felhagyási szakaszban  
 
A tevékenység felhagyásának szakaszában kismértékű teherforgalomra lehet számítani.  

 

Személyforgalom  

 
Építési szakaszban  
 
A vezetéképítés 8-16 főt igényel, szállításuk 1 db személyszállító mikrobusz vagy 2-4 

személyautó forgalmát jelenti az építés ideje alatt. 

 

Működési szakaszban  
 
A tervezett vezeték működésének ellenőrzése nem igényel személyautó forgalmat.  

 

Felhagyási szakaszban  
 
A tevékenység felhagyása során a bontási munkálatokat végző dolgozók személyi szállítására 

lehet számítani. 

 

2.8. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 
A munkák végzésénél a HHE Sarkad Kft. igyekszik minél korszerűbb, a környezetet kevésbé 

terhelő technológiát alkalmazni. Ez nemcsak az alkalmazott gépek által okozott zajterhelésre 

és légszennyezésre igaz, hanem a terület igénybevételre is. A korszerű vezetékfektetési 

technológia, a legújabb, környezetbarát anyagok használata ma már elhanyagolható mértékű 

kockázatot jelent a környezetre, a felszíni és felszín alatti vizekre, és az élővilágra. 
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2.9. Adatok bizonytalansága 

 
A technológiai folyamatok leírása és azok környezeti hatásainak becslése az eddigi kivitelezési 

tevékenysége során szerzett ismeretek alapján történt. A beruházó cég többéves működése 

során az építési és működési tevékenységek környezeti hatásai jól dokumentáltak, tapasztalati 

és mérési eredményekkel rendelkeznek. 

 
 
2.10. Terület lehatárolása 

 
A tervezett vezeték nyomvonala Békés megyében Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, 

Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések területét érinti.  

 
 
2.11. A tervezett tevékenység összhangja a településrendezési tervvel 

 
A tevékenység minden egyes eleme az érintett település településrendezési tervével 

összhangban került kialakításra. A tervezett vezeték nyomvonala Sarkad, Sarkadkeresztúr, 

Okány, Vésztő, Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések 

területére lett tervezve. A kiépítendő vezetékek kezdőpontja a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő 

állomás, végpontjai az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás.   
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A Sarkad Város közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala településrendezési 

terv alapján Általános mezőgazdasági terület (Má) besorolású területeket keresztez. 

 

2. ábra:  

Sarkad Város településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával (sárga 

vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
sárga kör = a kezdőpont helyszíne 
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A Sarkadkeresztúr Község közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala csupán 

a település ÉNy-i csücskén egy helyrajzi számot (0116/18) érint, mely a településrendezési terv 

alapján Természetvédelem miatt korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Má-IV.) 

területe. 

 
3. ábra:  

Sarkadkeresztúr Község településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával 

(sárga vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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Az Okány Község közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Általános mezőgazdasági területeket (Má) keresztez. 

 
4. ábra:  

Okány Község településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával (sárga 

vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

 
 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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A Vésztő Város közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala településrendezési 

terv alapján Mezőgazdasági terület - általános (Má-1), Mezőgazdasági terület – korlátozott 

funkciójú (Má-2), Mezőgazdasági terület – gyep, legelő (Má-gy), Gazdasági terület – 

mezőgazdasági major, állattartó telepek, termékfeldolgozó üzemek, valamint a kialakuló 

birtokközpontok (Gm), Közúti közlekedési terület – kül- és belterületi egyéb kiszolgáló utak 

(magán) (Köu-9), Erdőterület - gazdasági (Eg) besorolású területeket keresztez. 

 
5. ábra:  

Vésztő Város településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával (sárga 

vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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A Körösladány Város közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Általános mezőgazdasági területeket (Má), Gazdasági 

erdőterület (a megyei tervben kijelölt terület) (Eg-2), Korlátozott hasznosítású mezőgazdasági 

terület (Má-korl2), Vízgazdálkodási terület – folyó árvízvédelmi töltése, folyó hullámtere, 

folyómeder (V-1), Közlekedési területek, utak (Köu) területeit keresztezi. 

 
6. ábra:  

Körösladány Város ÉK-i részének településrendezési terv részlete a tervezett vezeték 

nyomvonalával (sárga vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek 

területfelhasználási módjainak jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

citromsárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonal 
narancssárga vonal = a település közigazgatási határa 
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7. ábra:  

Körösladány Város keleti részének településrendezési terv részlete a tervezett vezeték 

nyomvonalával (sárga vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek 

területfelhasználási módjainak jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

citromsárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonal 
narancssárga vonal = a település közigazgatási határa 
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A Szeghalom Város közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Gazdasági erdőterület (Eg), Általános mezőgazdasági terület -

gyep (Má-gy1), Általános mezőgazdasági terület – szántó (Má-1) területeket keresztez. 

 

8. ábra:  

Szeghalom Város településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával (sárga 

vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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A Dévaványa Város közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Természetvédelem miatt korlátozott használatú mezőgazdasági 

területeket – szántó és gyep (Má-2), Védelmi rendeltetésű erdőterületet (Ev-1) besorolású 

területeket keresztez. 

 

9. ábra:  

Dévaványa Város Község településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával 

(sárga vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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A Kertészsziget Község közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Általános mezőgazdasági területeket – szántó (Má) területet 

keresztez. 

 

10. ábra:  

Kertészsziget Község településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával 

(sárga vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 

Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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Az Ecsegfalva Község közigazgatási területét érintő tervezett vezeték nyomvonala 

településrendezési terv alapján Általános mezőgazdasági területeket – szántóföldeket (Má), 

Ipari gazdasági területet (Gip) besorolású területeket keresztez. 

 

11. ábra:  

Ecsegfalva Község településrendezési terv részlete a tervezett vezeték nyomvonalával (sárga 

vonal), valamint az érintett, illetve szomszédos területek területfelhasználási módjainak 

jelölésével 

 
Jelmagyarázat: 

sárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
kék kör = a végpont helyszíne 

 

 

A tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték lefektetése, valamint üzemeltetése a 

településrendezési tervvel összhangban kerül majd tervezésre és kialakításra.  
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2.12. Nyilatkozat az összetartozó tevékenységekről 

 
A tervezett mezőbeni szénhidrogénszállító vezeték a kezdőpont HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő 

állomásról a végpont FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomásra szállítja a térségi kutak 

termelvényét. A jövőben további szénhidrogén kutak lemélyítése és termelésbe állítása várható 

a térségben. 

 
 
3. SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK 

 
A beruházás elemeinek térbeli elhelyezkedése, elhelyezhetősége a már meglévő infrastruktúra 

alapján nagymértékben meghatározottak. A térségben lévő vezeték kezdő- és végpontjának  

(a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás) helyszínei 

adottak, megfelelő helyszínt biztosítanak a tervezett vezeték csatlakoztatására, ezért gazdasági 

és környezeti szempontból is elsősorban a szükséges vezeték nyomvonalának kijelölése 

vizsgálható. A vezeték nyomvonalának meghatározása több alternatíva vizsgálatával történt. A 

természeti értékek megóvása érdekében a teljes nyomvonal bejárásra került és a terepi 

felméréseket a tervezésnél figyelembe vették.  

 
 
4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVÁBBTERVEZÉSE 

 
A tervezett vezeték Ecsegfalva közigazgatási területén eléri az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló 

állomást, innen tovább építése nem indokolt.  

 
A térségében várható további szénhidrogén kutak létesítése, melyek termelésbe állításához 

bekötő mezőbeni vezetékek építésére lesz majd szükség. 
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5. A KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES 

BECSLÉSE 

 

5.1. Település - társadalom 

 
Településhálózat 
 
A kistáj ritkásan betelepült, 100 km2-re mindössze 1 település jut. Az 5 településből 3 városi 

jogállású, közülük leginkább Szeghalom rendelkezik központi helyi funkciókkal. Mivel a 2 falu 

kis népességszámú (<1500 fő), a városi népesség aránya extrém magas (2001: 93,1%), jóllehet 

a térség alapvetően falusias jellegű. A külterületi népesség aránya 2,2%, ami részben az egykori 

tanyavilág maradványait, részben pedig az újabb keletű mezőgazdasági telepeket takarja. 

 

Népesség 

 
A népsűrűség alacsony, alig több mint 1/3-a az országos átlagnak, a kistáj É-i részén pedig még 

ennek a felét sem éri el. A népességmaximum még 1949-ben volt, azóta elveszítette 

népességének kb. 1/4-ét.  A népességvesztés elsősorban az elvándorlás következménye volt, a 

természetes népmozgalom a legutóbbi időkig pozitív. Így a korszerkezet még kedvező, a 

gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felettiekét. Az elöregedési index értéke 100 körüli, 

elöregedő település nincs.  

 

5.2. Természetföldrajzi jellemzés 

 

5.2.1. Elhelyezkedés 

 
Természetföldrajzi szempontból a tervezett beruházás területe a kistájak területén halad 

keresztül, az Alföld nagytáj DK-i részén, a Beretty-Körös-vidék középtájon: 

 a Kis-Sárrét kistáj (1.12.22. Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő)  

 a Körös menti sík kistáj (1.12.23. Sarkad, Körösladány)  

 a Dévaványa-sík kistáj (1.12.11. Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget, Ecsegfalva)  

 (A számozás Magyarország kistáj katasztere, 2010. kiadás alapján történt.) 
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5.2.2. Földtani adottságok 

 
A törésvonalak mentén feldarabolódott medencealjzatot triász karbonátos üledékek, illetve 

metamorfit összletek alkotják. A fiatal harmadidőszaki rétegekben szénhidrogén-előfordulások 

(Füzesgyarmat, Szeghalom). A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri, mocsári 

agyag, lösziszap, illetve elszikesedett infúziós lösz fedi. A kistáj a pleisztocén eleje óta 

dinamikusan süllyedő medence, az É-ról, K-ről érkező folyók helyi erózióbázisa és 

üledékgyűjtője. A 2-10 m mélységben általánosan elterjedt iszapos homok, homokos iszap és 

homokrétegek anyaga folyóvízi eredetű. 

 

5.2.3. Domborzat 

 
A Dévaványa-sík kistáj 84,3 és 94,1 m közötti tszf-i magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a 

Körösök között elhelyezkedő tökéletes síkság. K-i része ártéri szintű, középső és Ny-i része 

alacsony, de ármentes síkság. Az ország egyik legkisebb relatív reliefű kistája (átlagos érték 

0,5 m/km2). Kisebb mocsarai a Berettyó és részben a Tisza lefolyást kereső árvizeiből 

táplálkoztak. Morotvák kusza hálózata borítja a felszínt, amelyek nagy része feltöltődött, s 

enyhe terephullámok formájában jelenik meg. Sok a porong, a laponyag (fokmenti hát). 

 

5.2.4. Éghajlati adottságok 

 
Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napfény tartam 1980-2000 óra között alakul; 

a nyári napsütéses órák száma közel 800 óra, a téli napfény tartam 180-190 óra között várható. 

Az évi középhőmérséklet 10,3-10,4 oC, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete pedig 17,2-17,4 
oC. A napi középhőmérséklet ápr. 1-2. után emelkedik 10 oC fölé, majd 198-200 nap múlva, 

okt. 20. után csökken ismét 10 oC alá. Az utolsó tavaszi fagy ápr. 7-9. között, az első őszi fagy 

okt. 23-án várható, így a fagymentes időszak kb. 195-197 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti 

maximumok átlaga kevéssel 34,0 oC fölötti, míg a téli abszolút minimumok átlaga -17,0 oC 

körül van. 

 
A csapadék évi összege 510 és 540 mm között alakul, ebből 310-320 mm esik a vegetációs 

időszakban. 24 óra alatt Dévaványán hullott a legtöbb eső, 118 mm. A téli félévben 33 

hótakarós nap valószínű, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm. A terület ariditási indexe 
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1,30 és 1,35 közötti. Nagy gyakoriságú az É-i, az ÉK-i és a D-i szél; az átlagos szélsebesség 

2,5-3 mis között változik. 

 

5.3. Táj, élővilág 

 

5.3.1. Általános jellemzés 

 
A Dévaványai-sík potenciális erdőssztyeptáj, azonban az évezredes emberi tevékenység során 

a természetközeli fás vegetáció a folyók ártereire húzódott vissza. Az ártéri puhafás 

ligeterdőknek maradtak fenn kisebb állományai, de a mai erdők túlnyomó része nemesnyár-

ültetvény. A terület mintegy 30%-át szikes gyepek borítják, gyakran jelentős összefüggő 

foltokban. Kis kiterjedésben löszgyepeket is megfigyelhetünk. A táj a holocénben valószínűleg 

folyamatosan erdőssztyep, illetve szikes sztyep jellegű volt. A szikes sztyepek ritka 

reliktumfaja a pontusi pusztai tyúktaréj (Gagea szovitzii). Az endemikus fajok száma alacsony, 

kiemelendő az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana). Jellemzőek az ürmös szikesek, sok 

pillangósvirágú fajjal (karcsú kerep - Lotus angustissimus, sziki, cérna-, sávos, pusztai és sudár 

here – Trifolium angulatum, T. micranthum, T. striatum, T. retusum, T. strictum), a vakszikesek 

(bárányparéj – Camphorosma annua, seprűparéj - Bassia sedoides), a sziki ecsetpázsitosok 

(kisvirágú kakukktorma – Cardamine parviflora, kisfészkű aszat - Cirsium brachycephalum, 

pocsolyalátonya - Elatine alsinastrum, hosszúkocsányú és sugaras víziboglárka - Ranunculus 

baudotii, R. radians, buglyos boglárka - R. polyphyllus), a löszgyepek (macskahere - Phlomis 

tuberosa), a sziki magaskórósok (bárányüröm - Artemisia pontica, réti őszirózsa - Aster 

sedifolius, sziki kocsord – Peucedanum officinale), valamint a mezsgyék (nyúlánk sárma - 

Omithogalum pyramidale) és töltések növényzete (kecskebúza - Aegilops cylindrica, taréjos 

búzafű - Agropyron pectiniforme, cingár gombafű - Androsace elongata, sáfrányos imola - 

Centaurea solstitialis, heverő seprűfű - Bassia prostrata). A szikesek ritka adventív faja az 

egyenes forrásfű (Montia linearis).  

 
A folyók és kisebb vízfolyások gazdag hínárvegetációval rendelkeznek (sulyom - Trapa natans, 

tündérfátyol - Nymphoides peltata). Kipusztult fajok: debreceni torma - Annoracia 

macrocarpa, lápi galaj - Galium uliginosum, mételyfű - Marsilea quadrifoha. Az özöngyomok 

elsősorban a folyók árterein és a csatornák mentén terjednek. 
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5.3.2. A terület természeti értékei 

 

5.3.2.1. Országos jelentőségű védett természeti terület 

 
A tervezett tevékenység országos jelentőségű védett természeti területeket nem érint  

(12. ábra). A legközelebbi országos jelentőségű védett területek a Körös-Maros Nemzeti Park 

területe Dévaványa község közigazgatási területén, mely legkisebb távolságra Ny-i irányba, kb. 

80 m-re fekszik a tervezett mezőbeni vezeték nyomvonalától.  

 
12. ábra: A tervezett nyomvonal által megközelített  

országos jelentőségű védett természeti területek 

 
 

Jelmagyarázat:  

zöld foltok = országos jelentőségű védett természeti területek 
barna foltok = Természetvédelmi Területek, sárga foltok = Tájvédelmi Körzetek 

narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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5.3.2.2. Natura 2000 természetmegőrzési terület 

 
A tervezett vezeték Natura 2000 természetmegőrzési területet a felszínen nem érint.  

 
A tervezett tevékenység által megközelített Natura 2000 természetmegőrzési területek:  

 Sarkad, Sarkadkeresztúr területén: Dél-bihari szikesek  HUKM20019 

 Bélmegyer területén:    Bélmegyeri Fás-puszta HUKM20013 

 Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Dévaványa, Ecsegfalva területén:   

Dévaványa környéki gyepek HUKM20014 

 Szeghalom, Körösladány területén: Sebes-Körös   HUKM20016 

 

13. ábra: A tervezett vezeték nyomvonala által megközelített  
Natura 2000 természetmegőrzési területek 

 

Jelmagyarázat:  

világoskék foltok = Natura 2000 természetmegőrzési területek 
narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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A tervezett vezeték nyomvonalához legközelebb eső Natura 2000 természetmegőrzési terület a 

Dévaványa környéki gyepek elnevezésű, HUKM20014 azonosító kódú természetmegőrzési 

területek, mely kb. 80 méterre fekszik a tervezett nyomvonaltól.  

 
14. ábra: A tervezett vezeték nyomvonala által megközelített 

Natura 2000 természetmegőrzési terület 

 

Jelmagyarázat:  

világoskék foltok = Natura 2000 természetmegőrzési területek 
narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 

fehér narancs szaggatott vonal = a tervezett vezeték felszín alatti átvezetése 

 

A Dévaványa környéki gyepek HUKM20014 jelölő élőhelyei: 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve Kiterjedés 

(ha) 
Borítás 

(%) 

91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 145,52 10 

3150 

természetes jellegű eutróf tavak és 

hínárnövényzetük 
43,66 3 

6440 ártéri mocsárrétek 218,28 15 

3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 29,1 2 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1926
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A Dévaványa környéki gyepek HUKM20014 jelölő fajai: 

 

 

 

 

Név Tudományos név 

Állománynagyság (min-max) 

 
állandó szaporodó / 

fészkelő 
telelő átvonuló / 

gyülekező 

Nagy 
szarvasbogár 

Lucanus cervus  -   D 

Tompa 
folyamkagyló 

Unio crassus  -   C 

Balin Aspius aspius  -   C 

Vágó csík Cobitis elongatoides  -   C 

Széles durbincs Gymnocephalus baloni  -   C 

Selymes durbincs 
Gymnocephalus 
schraetzer 

 -   C 

Réti csík Misgurnus fossilis  -   C 

Garda Pelecus cultratus  -   D 

Szivárványos 

ökle 
Rhodeus sericeus 
amarus 

 -   C 

Halványfoltú 

küllő 
Romanogobio 
albipinnatus 

 -   C 

Törpecsík Sabanejewia aurata  -   C 

Német bucó Zingel streber  -   C 

Magyar bucó Zingel zingel  -   C 

Vöröshasú unka Bombina bombina  -   C 

Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus  -   D 

Mocsári teknős Emys orbicularis  -   C 

Közönséges vidra Lutra lutra  -   B 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=974
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2210
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=543
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2224
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=543
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=543
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s51.html
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=476
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=475
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-teknos
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55
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A tervezett vezeték nyomvonalához a felszín alatt keresztezi a Sebes-Körös elnevezésű, 

HUKM20016 azonosító kódú természetmegőrzési területet.  

 
15. ábra: A tervezett vezeték nyomvonala által felszín alatt keresztezett 

Natura 2000 természetmegőrzési terület 

 

Jelmagyarázat:  

világoskék foltok = Natura 2000 természetmegőrzési területek 
narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 

fehér narancs szaggatott vonal = a tervezett vezeték felszín alatti átvezetése 
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5.3.2.3. Natura 2000 madárvédelmi terület 

 
A tervezett beruházás Natura 2000 madárvédelmi területet nem érint (16. ábra). A tervezett 

vezeték nyomvonalához legközelebb eső Natura 2000 természetmegőrzési terület a Dévaványa-

sík elnevezésű, HUKM10003 azonosító kódú természetmegőrzési területek, mely kb. 80 

méterre fekszik a tervezett nyomvonaltól.  

 
16. ábra: A tervezett vezeték nyomvonalának környezetében található 

Natura 2000 madárvédelemi területek 

 
 

Jelmagyarázat:  

narancssárga foltok = Natura 2000 madárvédelmi területek 
narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
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5.3.2.4. Nemzeti Ökológiai Hálózat területek 

 
A tervezett beruházás a Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit érinti (17. ábra), a tervezett 

vezeték nyomvonala ökológiai folyosó területeit keresztezi.  

 
17. ábra: A tervezett vezeték nyomvonala által érintett és a környezetében található 

Nemzeti Ökológiai Hálózat területek 

 

Jelmagyarázat:  

lila foltok = magterületek, ciklámen foltok = ökológiai folyosók, rózsaszín foltok = puffer területek  
narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 

 

A nyomvonal tervezése során a terepi bejárások alapján a vezetéknyomvonal módosítva 

lett, hogy elkerüljük az ökológiai hálózat értékes élőhelyeit, védett fajokat (mint pl. a, lásd 

az 5.3.3. fejezetben). A tervezett nyomvonal nem veszélyezteti az ökológiai hálózat 

funkcióját.  
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5.3.3. Általános területi és vegetációs jellemzők, a vizsgálati terület bemutatása 

 
A tervezett nyomvonal a Dévaványai-sík és a Körösmenti-sík földrajzi kistájakon halad 

keresztül (DÖVÉNYI 2010). A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület, 

Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), ezen belül az Alföld (Eupannonicum) flóravidékében 

elhelyezkedő Tiszántúl (Crisicum) flórajárásába sorolható (BARTHA 2012). A vizsgált 

nyomvonal országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területet és Natura 2000 területet 

nem a felszínen nem érint. Több ponton keresztezi a Nemzeti Ökológiai Hálózat peremterületét 

és ökológiai folyosóinak területét.  

 
18. ábra: A vizsgált nyomvonal és a környező Natura 2000 és  

Nemzeti Ökológiai Hálózat területek áttekintő térképe  

 

Jelmagyarázat:  

kék vonal = a vizsgált nyomvonal,  rózsaszín sraffozás = Natura 2000 területek  
sárga sraffozás = Nemzeti Ökológiai Hálózat területek 

 

 



 
 

Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.    
1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.         +36 20 310 9160         ecogreen@ecogreen.hu 

 
 

37 

5.3.4. A felmérések és adatgyűjtések módszere 

 
A terepmunkát 2022.08.27–2022.08.28. napokon végeztük el. A bejárások során a nyomvonal 

menti 30 m széles sávban részletesen (közvetlen hatásterület) vizsgáltuk a terület növényzetét 

és állatvilágát, a nyomvonal kb. 100 m szélességű sávjában (közvetett hatásterület) a madár és 

emlősfajok jelenlétét rögzítettük. Fokozottan védett állatfajok előkerülését ennél nagyobb 

távolságokban is rögzítettük.  

A terepbejárásokat megelőzően műholdfelvételeken tanulmányoztuk a vizsgálandó terület 

aktuális növénytakaróját. A potenciálisan értékes terület foltokat lehatároltuk és a bejárások 

során kiemelt figyelmet fordítottunk felmérésükre. A vizsgált terület növényzetét jellemeztük, 

és feljegyeztük az előforduló hajtásos növényfajok listáját. Az alábbiakban megadjuk a 

vizsgálati területen megfigyelt élőhelyeket az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási 

Rendszer röviden „Á-NÉR” (BÖLÖNI et al. 2011) által alkalmazott leírásának (fajösszetétel, 

társulások) megfelelően is és annak kódjainak felhasználásával. 

 
A műholdfelvételek megjelenítése és a térképek készítése során a QGIS 3.26.2 nyílt forráskódú 

geoinformatikai szoftvert használtuk. A terepi felvételek során az észlelt növény és állatfajokról 

fajlistát állítottunk össze. A hazánkban természetvédelmi oltalom alatt álló edényes 

növényfajok esetében rögzítettük az fellelt fajok koordinátáit, illetve a becsült tőszámokat is. 

Alacsonyabb tőszám esetén (1<50) pontos értéket adunk meg. A GPS alapú pontmeghatározást 

és az adatgyűjtést okostelefonra telepített alkalmazással (Epicollect5) végeztük el.  

 
Egyéb felhasznált eszközök: digitális tükörreflexes fényképezőgép és tartozékai, terepnapló, 

távcső, csipesz, nagyító, merítőháló, terepi határozó könyv, terepjáró gépjármű. 

 
A növényfajok nevezéktana KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország 

hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, madárfajok 

esetében K. MULLARNEY, L. SVENSSON, D. ZETTERSTRÖM, P.J. GRANT (Fordította és hazai 

adatokkal kiegészítette: DR. MAGYAR GÁBOR, SCHMIDT ANDRÁS, DR. SÓS ENDRE) (2007): 

Madárhatározó - Park Könyvkiadó, nappali lepkefajok esetében GERGELY P., GÓR Á., NESTOR 

T. (szerk.) (2017): Nappali lepkéink – Határozó terepre és természetfotókhoz – Kitaibel Kiadó, 

míg az élőhelyek esetében BÖLÖNI J., MOLNÁR ZS., KUN A. (szerk.) (2011): Magyarország 

élőhelyei Vegetációtípusok leírása és határozója. – MTA Ökológiai és Botanikai 

Kutatóintézete, Vácrátót munkáit követi.  
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5.3.5. A felmérések eredményei 

 
A tervezett nyomvonal által érintett élőhelyek a következő kategóriákba sorolhatóak: 

a) Vizes élőhelyek 

b) Gyepes élőhelyek 

c) Cserjés élőhelyek 

d) Erdős élőhelyek 

e) Szántók, agrár élőhelyek 

 
a) Vizes élőhelyek 
 
Az élőhelyek jellemzése, botanikai értékei 
 
A tervezett gázpászta nyomvonala számos vízfolyást keresztez, melyek alapvetően csatornákra 

és folyókra bonthatók. A csatornák növényzete főként az álló- és lassan áramló vizek 

hínárnövényzete (Á-NÉR 2011: Ac) élőhelykategóriába tartozik, de helyenként kiterjedt 

állományokat alkot a nem tőzegképző nádasok (Á-NÉR 2011 B1a) típus is. Biotikai értékek 

tekintetében az Ac típus lényegesen fajgazdagabb. Az Ac típus jellemző fajkombinációja: 

Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Ceratophyllum demersum, Euphorbia palustris, 

Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus 

exaltatus, Lythrum virgatum, Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Persicaria dubia, 

Phragmites australis, Rubus caesius, Salvinia natans, Stachys palustris, Trapa natans, Typha 

angustifolia, Utricularia vulgaris. 

 
1-2. fénykép: B1a és Ac élőhelytípusok a vizsgált nyomvonal mentén 
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Helyenként a sulyom (Tarpa natans) és a rucaöröm (Salvinia natans) sűrű szőnyegszerű 

állományokat alkot a vízfelszínen. A keresztezett jelentősebb csatornák: Dióéri-csatorna, 

Köles-ér, Nádor-ér, és a Szeghalmi-főcsatorna mellékágai. Általánosságban elmondható, hogy 

jó természetességi állapotúak, inváziós fajokkal igen kis mértékben fertőzöttek (helyenként 1-

1 magas aranyvessző (Solidago gigantea) csoport feltűnik elsősorban a nádasok szegélyében). 

A folyók tekintetében csak a Sebes-Körös említendő meg. A víztestben itt is számos helyen 

feltűnik a (Trapa natans). A rucaöröm (Salvinia natans) összefüggő állományokat nem alkot, 

de apró telepei a partközelben mindenütt megfigyelhetők. A partszegélyt nádas és gyékényes 

sávok szegélyezik, feltűnik itt a mocsári sás (Carex acutiformis), apró békalencse (Lemna 

minor), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia) és a fekete nadálytő (Symphytum 

officinale). Természetességi állapota jó. A víztestben helyenként megjelenik a hínáros 

békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) is.  

 
3-4. fénykép: A Myriophyllum spicatum hínártömege, illetve a Trapa natans és a Salvinia 

natans szőnyegszerű állományai 

   
 
 

5-6. fénykép: A Berettyó és a Sebes-Körös összefolyása, illetve a Salvinia natans tömege 

   
 



 
 

Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.    
1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.         +36 20 310 9160         ecogreen@ecogreen.hu 

 
 

40 

A vizes élőhelyek zoológiai értékei 
 
Ezen élőhelyeken számos fajcsoport képviseltette magát. Ízeltlábúak közül említést érdemel az 

állóvizeinkben nem ritka közönséges víziskorpió (Nepa cinerea), az alföldi folyószakaszokhoz 

kötődő kis fehérsávoslepke (Neptis sappho), és a gyakori atalanta lepke (Vanessa atalanta) is. 

A Sebes-Körös szegélyéből került elő a védett szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus). A 

halak közül a szivárványos ökle (Rhodeus amarus), csuka (Esox lucius), balin (Aspius aspius), 

fejes domolykó (Squalius cephalus), fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), bodorka (Rutilus 

rutilus), szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) és a tarkagéb (Proterorhinus semilunaris) jelenlétét 

mutattuk ki. A kétéltűek közül a kecskebéka fajcsoportba tartozó békák (Pelophylax spp.) több 

helyütt is előkerültek a Sebes-Körös partján, illetve jelen volt a gyakori fürge gyík (Lacerta 

agilis) hüllőfaj is. Madarak közül jellemző a nagy kócsag (Egretta alba), szürke gém (Ardea 

cinerea), tőkésréce (Anas platyrhynchos), jégmadár (Alcedo atthis). A folyót érintő 

nyomvonaltól 450 méterre megfigyeltünk egy termikelő, idős parlagi sast (Aquilia heliaca), 

azonban a fészkének helyét nem sikerült azonosítanunk. A vízparti gyékények levelén 

találkoztunk a törpeegér (Micromys minutus) egy, fiatal példányával. 

 

7. fénykép: A védett Rhodeus amarus egy észlelt egyede 
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8-9. fénykép: Kecskebéka fajcsoportba tartozó állat és a törpeegér, mindkét faj a Sebes-Körös 

parti zónájában 

   
 

10-11. fénykép: Bodorkák és szegélyes vidrapók a Körösből 

   
 

b) Gyepes élőhelyek 
 
A gázpászta nyomvonala helyenként érint gyepterületeket is. Ezek jobbára szikes vagy 

szikesedő gyepfoltok, kisebb mennyiségben jellegtelen szárazgyepek és elenyésző 

mennyiségben mocsárrétek (Á-NÉR 2011: F1a, F1b, F2, F3, D34, B5, OC). A szikesedő 

élőhelyekről elsősorban a sóvirág (Limonium gmelinii) jelenléte árulkodik azonban nem a 

tipikus szikes fajokkal együtt, hanem a száraz-félszárazgyepek fajaival együtt fordul elő 

(Bromus inermis, Bromus erectus, Arrhenatherum elatius). A kiszáradóbb részeken uralkodik 

a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), a pusztai csenkesz (Festuca rupicola) és a 

keskenylevelű réti perje (Poa angustifolia). Ezen élőhelyek az F1b×OC kategóriába sorolhatók. 

Jellemzően kaszálással hasznosított területek. Fajkészletük szegényes, monotonitásukat csak 

egy-egy mélyedés nitrofil gyomnövényzete töri meg (Rumex crispus, Chenopodium album, 

Chenopodium polyspermum). Lényegesen jobb fajkészlettel és állományképpel rendelkeznek 

az ürmöspuszták (F1a), melyek jobbára a Sebes-Körös és Kisnyék között fordulnak elő. 
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12-13. fénykép: Az F1a és F1b×OC élőhelyek 

   
 

Állományaikban magas tőszámmal képviseli magát a védett réti őszirózsa (Aster sedifolius), 

lényegesen ritkább nála a sziki kocsord (Peucedanum officinale). Jellemző fajkészletük: 

Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Althaea officinalis, Arrhenatherum elatius, Artemisia 

santonicum, Aster sedifolius, Atriplex littoralis, Camphorosma annua, Cardaria draba, 

Carduus acanthoides, Carduus acanthoides, Carex acuta, Carex melanostachya, Centaurea 

jacea subsp. angustifolia, Cerastium dubium, Chenopodium album, Chenopodium 

polyspermum, Chenopodium urbicum, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Cynodon 

dactylon, Elaeagnus angustifolia, Elymus repens, Elymus repens, Eryngium campestre, 

Euphorbia palustris, Festuca pseudovina, Glycyrrhiza echinata, Inula britannica, Juncus 

effusus, Leonurus marrubiastrum, Limonium gmelinii subsp. hungaricum, Lotus tenuis, 

Lythrum virgatum, Persicaria lapathifolia, Peucedanum officinale, Poa angustifolia, 

Podospermum canum, Rumex crispus, Salvia nemorosa, Senecio erucifolius, Verbascum 

blattaria.  
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14-15. fénykép: A Peucedanum officinale tőlevelei és a bimbós Aster sedifolius szikesen 

      
 

A magassásrétek igen kicsi fragmentálódott állományai találhatók meg itt, egy-egy 

mélyedésben. Jellemzően leromlottak fajszegények. Állományképüket egy-egy sásfaj (Carex 

acutiformis, Carex melanostachya) határozza meg (Á-NÉR 2011: B5×OB). A szikeseket 

kaszálással és legeltetéssel hasznosítják ezen a vidéken nagyjából egyenlő arányban. Jelen 

vannak továbbá a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (Á-NÉR 2011: OC). Jellemzően 

mezsgyék, töltésoldalak, felülvetett gyepek és túlhasznosított leromlott egykori üde gyepek 

tartoznak ide.  
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16-17. fénykép: Leromlott B5 élőhely, illetve OC élőhely 

   
 

Jellemző fajkombinációjuk a következő. Ambrosia artemisiifolia, Arrhenatherum elatius, Aster 

sedifolius, Atriplex patula, Brachypodium sylvaticum, Bromus commutatus, Bromus inermis, 

Bromus tectorum, Calamagrostis epigeios, Centaurea jacea subsp. angustifolia, Cirsium 

vulgare, Daucus carota, Dipsacus laciniatus, Elymus repens, Eryngium campestre, Erysimum 

repandum, Euphorbia cyparissias, Galium verum, Hordeum hystrix, Lycopus exaltatus, Prunus 

spinosa, Torilis arvensis, Verbascum blattaria. A Köles-értől déli irányban elterülő gyepben 

igen magas a réti őszirózsa egyedszáma. E szakaszon egy ~2 ha-os területet betárcsáztak és 

számos védett őszirózsa esett áldozatul ennek. Helyenként még egy-egy tő küzd az életben 

maradásért, kevés eséllyel. A Köles-érhez közeli részeken a védett sziki kocsord (Peucedanum 

officinale) is megtalálható. A környező területek mezőgazdasági művelésbe vannak fogva. 

 
18-19. fénykép: Az Aster sedifolius tömege és a tárcsázott területen sínylődő példánya 
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19. ábra: Kisnyék településhatárban található ürmöspuszták védett növényei 

 
 

A gyepes élőhelyek zoológiai értékei 
 
A vizsgált területen az ízeltlábúak közül magas egyedszámban került elő a védett sisakos sáska 

(Acrida hungarica), és az imádkozó sáska (Mantis religiosa), mely fajokat elsősorban a 

rövidfüvű szikeseken és a jellegtelen szárazgyepekben találtuk meg. Számos lepkefaj előkerült 

a területről, mint a kis szénalepke (Coenonympha pamphilus) az kardoslepke (Iphiclides 

podalirius) a kacsafarkú szender (Macroglossum stellatarum) a közönséges boglárka 

(Polyommatus icarus), az atalantalepke (Vanessa atalanta) és a bogáncslepke (Vanessa 

cardui). A madárfajok közül gyakori az egerészölyv (Buteo buteo) a vörös vércse (Falco 

tinnunculus) az örvös galamb (Columba palumbus). Helyenként megfigyelhető a mezei veréb 

(Passer montanus) és a cigánycsuk (Saxicola rubicola). A vizsgált területen igen gyakori a 

fácán (Phasianus colchicus) a mezei nyúl (Lepus europaeus) és az őz (Capreolus capreolus).  

 
 
 
 
 



 
 

Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.    
1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.         +36 20 310 9160         ecogreen@ecogreen.hu 

 
 

46 

20-21. fénykép: Sisakos sáska és kardoslepke rövidfüvű gyepekben 

   
 

c) Cserjés élőhelyek 
 
A vizsgált nyomvonal mentén keskeny sávokba rendezetten rendkívül sok cserjés élőhely 

található. Jellemzően egykori csatornákat szegélyeznek, illetve mezővédő erdősávok 

maradványaiként találhatók meg. Emellett a meglévő csatornák szegélyein is előfordulnak. 

Botanikai értékekben meglehetősen szegények, viszont számos madárfajnak nyújtanak 

fészkelési és táplálkozási lehetőséget. A száraz cserjések (Á-NÉR 2011: P2b) gyakori fajai a 

kökény (Prunus spinosa), gyepürózsa (Rosa canica), varjútövis (Rhamnus catharticus) és a 

fekete bodza (Sambucus nigra). A nedvesebb cserjéseknél a veresgyűrű som (Cornus 

sanguinea) és a hamvas fűz (Salix cinerea) a meghatározó faj. Gyepszintjük jellegtelen, az 

áthatolhatatlan részeken nudumnak mondható. A szegélyeken a környező élőhelyek árnytűrő 

generalista fajai jelennek meg. Vízközeli helyeken a gyalogakác (Amorpha fruticosa) alkot 

helyenként monodomináns állományokat. Természetességi értékük általában jónak mondható, 

kivételt képeznek ez alól az inváziós fajok alkotta cserjések.  

 
22-23. fénykép: Száraz cserjések és a vizes élőhelyet szegélyező nedves cserjések 
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A cserjés élőhelyek zoológiai értékei 
 
A sűrű áthatolhatatlan bozótok számos énekesmadárnak nyújtanak táplálkozási és fészkelési 

lehetőséget. Kiemelten gyakori fajok a tövisszúró gébics (Lanius collurio), a barátposzáta 

(Sylvia atricapilla) és a mezei veréb (Passer montanus). Helyenként megfigyelhető volt a sárga 

billegető (Motacilla flava), jobbára a szántókkal érintkező cserjéseknél. Továbbá észleltük még 

az vörösbegy (Erithacus rubecula) és a mezei poszáta (Sylvia communis) jelenlétét.  

 
24. fénykép: Sárga billegető (Motacilla flava) a nyomvonal mentén 

 
 

d) Erdős élőhelyek 
 
Az erdős élőhelyek alapvetően két csoportba sorolhatók: fasor jellegű néhány méter szélességű 

élőhelyek (Á-NÉR 2011: RA, S7), illetve szélesebb erdősávokra (Á-NÉR 2011: J4, RB, S1, S2, 

S6). A fasorok, jellemzően mezővédő erdősávok maradványai, illetve utak, földutak, vasutak 

mellett spontán kialakult fás területek. Állományalkotó fajai jellemzően a nyár- és fűzfajok 

(Populus alba, Populus × euramericana, Salix alba), illetve idegenhonos és inváziós fajok 

(Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Cserjeszintjükben a száraz cserjések jellemző 

fajai uralkodnak (Prunus spinosa, Rosa canica, Rhamnus catharticus, Sambucus nigra). 

Gyepszintjüket zavarástűrő fajok alkotják (Elymus repens, Torilis japonica, Erigeron annuus, 

Urtica dioica).  
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25-26. fénykép: Puhafás ligeterdők 

   
 

27-28. fénykép: Fiatal fehérnyáras és akácos fasor 

   
 

A szélesebb erdősávok is további két csoportra oszthatók, így puhafás ligeterdőkre és 

faültetvényekre (nemesnyárasok). A puhafaligetek elsősorban a Sebes-Körös mentén 

találhatók. Uralkodó a szürke nyár (Populus x canescens) és a fehér fűz (Salix alba) 

állományaikban, az inváziósok közül megjelenik a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai 

kőris (Fraxinus pennsylvanica). Cserjeszintjükre a gyalogakác sűrű állománya jellemző, itt a 

gyepszint jellegtelen és szegényes. A hullámtereken előfordulnak fiatal erdősítések, melyek 

jobbára fehérnyár főfafajúak, de az amerikai kőris a zöld juhar és a gyalogakác borítása itt is 

jelentős.  A vízközelben, tisztásokon és erdei utak mentén, ahol a gyalogakác borítása csökken 

további lágy és fásszárú fajok bukkannak fel. Jellemző fajkombinációjuk a következő: Acer 

negundo, Amorpha fruticosa, Cirsium arvense, Conyza canadensis, Dipsacus laciniatus, 

Elymus repens, Erigeron annuus, Euonymus europaeus, Fraxinus angustifolia subsp. 

danubialis, Fraxinus pennsylvanica, Lactuca saligna, Leonurus marrubiastrum, Lysimachia 

nummularia, Lythrum virgatum, Morus alba, Phragmites australis, Poa trivialis, Polygonum 

aviculare, Populus × euramericana, Populus alba, Prunella vulgaris, Prunus cerasifera, 
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Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Salix alba, Senecio erraticus, Sophora 

japonica, Symphytum officinale, Verbascum blattaria, Verbena officinalis, Xanthium 

strumarium.  

 
A nemesnyárasok tág hálózatba ültetett rövid vágásfordulójú gazdasági erdők, bennük védett 

értékek ritkán fordulnak elő (kivétel orchidea fajok). Jellemzően széles cserjesávval rendelkező 

erdőfoltok és az erdő belsőben is magas a cserjék aránya, ami nem szokványos.  

 
20. ábra: A Sebes-Körös közelében megtalált védett és fokozottan védett fajok áttekintő 

térképe 

 
 
 
Az erdős élőhelyek zoológiai értékei 
 
A nappali lepkék közül megfigyeltük itt a kis fehérsávoslepkét (Neptis sappho) az 

atalantalepkét (Vanessa atalanta), az kis színjátszólepkét (Apatura lilia) és a pókhálóslepkét 

(Araschina levana). Mindegyik fajt a puhafás ligeterdőkben találtuk. A ligeterdők 

madárvilágára jellemző a széncinege (Parus major), barátposzáta (Sylvia atricapilla), erdei 

pinty (Fringilla coelebs) egyedek előfordulása. A kétéltűek és hüllők közül a vízisikló (Natrix 
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natrix) és a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax kl. esculentus) tagjaival találkoztunk. A 

fasorokra jellemző a mezei veréb (Passer montanus) a tengelic (Carduelis carduelis), a 

tövisszúró gébics (Lanius collurio), a vörös vércse (Falco tinnunculus) és az egerészölyv (Buteo 

buteo) jelenléte. Sok esetben találkoztunk a fasorokból kiváltó őzekkel és mezei nyulakkal, 

illetve felriadó fácánokkal.  

 
29-30. fénykép: Pelophylax spp és az Apatura lilia puhafás ligeterdőben 

   
 

e) Szántók 
 
A nyomvonal döntő többsége mezőgazdasági területeken halad keresztül. Jellemzően egyéves 

(Á-NÉR 2011: T1) kisebb hányadban évelő (Á-NÉR 2011: T2) kultúrákat érintenek a 

beavatkozások. Jellemzőek a kukorica, napraforgó, lucerna és kalászos vetések. Jellemző 

fajoka a Sinapis arvensis, Elymus repens, Capsella bursa-pastoris, Veronica hederifolia, 

Equisetum arvense), Convolvulus arvensis, Hibiscus trionum, Portulaca oleracea, Setaria 

viridis, Abutilon theophrasti, Xanthium strumarium. 
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31. fénykép: Napraforgó vetés a nyomvonal mentén 

 
 

A szántók zoológiai értékei 
 
A madarak közül a fácán (Phasianus colchicus), egerészölyv (Buteo buteo) és a mezei pacsirta 

(Alauda arvensis) néhány egyedét észleltük. Az emlősök közül rendkívül gyakori a térségben 

a mezei nyúl és az őz. 
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5.3.6. A nyomvonal mentén észlelt jelentősebb természeti értékek bemutatása 

 
21. ábra: Védett fajok előfordulásainak áttekintő térképe 

 
 

A területen fellelt védett fajok név- egyedszám és koordinátajegyzéke: 

Fajnév Egyedszám (db) EOV X EOV Y 

Acrida ungarica 11 175130.43 817626.5 
Acrida ungarica 3 183687.08 808125.17 
Acrida ungarica 1 184549.89 807073.96 
Acrida ungarica 3 184254.76 807338.94 
Acrida ungarica 4 184295.45 807298.76 
Acrida ungarica 2 184317.55 807262.09 
Acrida ungarica 2 184569.98 807033.77 

Alcedo atthis 1 184141.81 807677.78 
Aquilia heliaca 2 183619.72 807354.84 
Aster sedifolius 100 169135.01 822911.89 
Aster sedifolius 1000 168961.56 823055.19 
Aster sedifolius 100 168882.79 823130.42 
Aster sedifolius 200 168873.58 823150.38 
Aster sedifolius 50 168744.70 823254.16 
Aster sedifolius 200 168627.66 823359.36 
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Fajnév Egyedszám (db) EOV X EOV Y 

Aster sedifolius 50 168591.74 823367.35 
Aster sedifolius 100 168584.29 823359.56 
Aster sedifolius 7 168584.72 823324.67 
Aster sedifolius 3 168556.23 823358.39 
Aster sedifolius 60 168529.16 823391.07 
Aster sedifolius 60 168317.21 823506.29 
Aster sedifolius 50 168300.52 823521.28 
Aster sedifolius 100 168273.9 823550.44 
Aster sedifolius 40 168252.92 823571.05 
Aster sedifolius 50 168205.28 823615.25 
Aster sedifolius 7 168183.41 823635.88 
Aster sedifolius 12 168155.35 823661.42 
Aster sedifolius 5 168025.92 823761.13 
Aster sedifolius 35 168006.08 823778.57 
Aster sedifolius 30 167981.94 823854.76 
Aster sedifolius 10 167972.65 823818.17 
Aster sedifolius 8 167969.68 823808.03 
Aster sedifolius 20 167963.48 823808.97 
Aster sedifolius 15 167957.71 823828.45 
Aster sedifolius 10 167962.91 823850.35 
Aster sedifolius 15 167976.96 823874.59 
Aster sedifolius 15 167950.45 823880.63 
Aster sedifolius 25 167939.98 823872.7 
Aster sedifolius 20 167926.59 823874.99 
Aster sedifolius 50 167929.9 823893.14 
Aster sedifolius 100 167949.33 823903.49 
Aster sedifolius 100 183507.30 808469.18 
Aster sedifolius 150 183518.05 808451.23 
Aster sedifolius 20 183626.16 808272.39 
Aster sedifolius 25 183632.3 808252.44 
Aster sedifolius 15 183638.25 808233.63 
Aster sedifolius 50 183639.35 808224.85 
Aster sedifolius 200 183658.13 808174.04 
Aster sedifolius 35 183681.88 808113.82 
Aster sedifolius 50 183699 808080.18 
Aster sedifolius 20 183706 808063.10 

Dolomedes fimbriatus 2 184184.44 807524.21 
Falco tinnunculus 2 179272.33 811447.31 
Falco tinnunculus 1 174073.08 818473.91 
Falco tinnunculus 2 200016.87 797321.57 

Iphiclides podalirius 1 178867.74 811967.16 
Lacerta agilis 1 184238.50 807759.46 



 
 

Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.    
1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.         +36 20 310 9160         ecogreen@ecogreen.hu 

 
 

54 

Fajnév Egyedszám (db) EOV X EOV Y 

Mantis religiosa 1 168995.73 822933.48 
Merops apiaster 32 179946.79 810790.04 
Merops apiaster 2 191263.48 803976.85 

Peucedanum officinale 30 169259.82 822797.93 
Rhodeus amarus 2 188162.95 806036.88 
Salvinia natans 50 184240.07 807898.45 
Salvinia natans 1000 188157.94 806057.06 
Salvinia natans 500 169454.13 822618.05 
Salvinia natans 30 184443.39 807164.13 

Saxicola rubicola 1 188205.50 806046.15 
Trapa natans 25 184172.44 807826.28 
Trapa natans 3 184205.64 807703.1 
Trapa natans 1000 169464.68 822630.11 
Trapa natans 20 184457.96 807176.44 

Vanessa atalanta 1 184233.56 807774.58 
 

5.3.7. A tervezett tevékenység hatása az élővilágra 

 
Vezetékfektetés várható hatásai  
 
A tervezett gázvezeték nyomvonala országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti 

terület nem érint. A nyomvonal által keresztezett HUKM20016 azonosító számú Natura 2000 

terület esetében a site keresztezése a folyóra merőlegesen, a felszín alatt történik. A vezeték 

irányított, földfelszín alatti fúrással kerüli ki a Natura 2000 területet, a folyó töltésének ármentes 

oldaláról indítva, ezért a kivitelezés jelölő élőhelyet, vagy jelölő faj állományát nem érinti. 

A kivitelezés a (felszín alatt) keresztezett Natura 2000 terület élővilágára nézve semleges hatást 

fejt ki.  

 
A vizsgált területen keresztezett további vízfolyások esetében szintén a meder megbontása 

nélkül, irányított vízszintes fúrással tervezett a kiépítés, így a felszíni vizes élőhelyek nem 

károsodnak. A kisebb csatornák, árkok keresztezése pedig a meder átvágásával történik, 

azonban ezek olyan időszakos vizes élőhelyek, melyek csak extrémen csapadékos években 

alakulnak ki.  

 
A kivitelezés legjelentősebb hatásaként értékelhető a nyomvonalba eső védett növényfajok 

kiásása, elpusztítása. Ezek károsítását a kárenyhítő intézkedéseket tartalmazó fejezetben 

előírtak betartása mellett lehet megelőzni, mérsékelni. Szintén járhat a kivitelezés zavaró 
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hatással az fásszárú állományokban (fás, cserjés területeken) költő madárfajok számára. E 

madárfajok esetében a fészkelési időszakon kívül végzett kivitelezés nem jár káros hatással 

azok szaporodása és egyéb élettevékenységének végzése szempontjából.  

 
Összességében megállapítható, hogy amennyiben a kivitelezést a kedvezőtlen hatások 

mérséklése fejezetben előirányzott korlátozások betartása mellett végzik, a kivitelezésnek 

elviselhető mértékű hatása lesz az élővilágra.   

 

Az üzemeltetés várható hatásai 
 
A tervezett beruházás elhelyezése védett természeti értékek és területek figyelembevételével 

lett megtervezve. A tervezett beruházás üzemelési területe nem érint országos jelentőségű 

védett területet, csupán egy szakaszokon keresztez a földfelszín alatt Natura 2000 területet.  

 
A tervezett vezeték üzemeltetése minimális környezetterheléssel jár. Minimális az elfoglalt 

terület nagysága (kútkörzet), az ellenőrzési, karbantartási munkák is csak alkalmanként 

(hetente, havonta, negyedévente) személyautóval történő közlekedéssel megoldhatók. Ezek a 

tevékenységek hatása az élővilágra semleges. 

 
A mezőbeli vezeték működése zárt rendszerű, működésük alatt nincsenek hatással a 

környezetre.  

 

A felhagyás várható hatásai 
 
A létesítmények felszámolása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy természetközeli 

élőhelyek ne sérüljenek. A cél, hogy a legkisebb zavart okozzuk térben és időben a védendő 

természeti és épített környezetben. 

 

5.3.8. Kedvezőtlen hatások mérséklése 

 

 A kivitelezés során javasolt a fakivágási, növényzetirtási, gyephántási és egyéb, 

talajfelszínt érintő kivitelezés munkálatokat fészkelési időszakon és vermelési 

időszakon kívül (augusztus 15 – október 31. között) végezni. 

 Az érintett védett növény állományokat javasolt az adott ingatlan beruházással nem 

érintett területrészeire, az eredeti termőhelyhez hasonló élőhelyre áttelepíteni, 
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kimenteni, vagy - a faj nagy egyedszáma és kismértékű országos veszélyeztetettsége 

miatt - magfogással, majd a visszamaradó területeken magszórással gondoskodni az 

elvesző egyedek pótlásáról.  

 Az építési időszakban képződő meredek falú árkok, depóniák, stb. oldalfalai nem 

lehetnek 45°-nál meredekebbek, hogy a partfalakban költő madárfajok számára ne 

jelentsenek ökológiai csapdát. 

 A kivitelezési időszakban keletkező árkokat rendszeres időközönként ellenőrizni 

szükséges és az esetlegesen csapdába esett állatokat ki kell menteni onnan. 

 

5.3.9. A beruházás tájképi hatásai 

 
Építés hatása 
 
Az építési időszak a vezeték nyomvonalán, illetve a felszíni létesítményeknél néhány hetes 

időszakra korlátozódik. A munkagépek megjelenése, a terület zavarása tehát átmeneti és 

viszonylag rövid idejű. 

 

Üzemelés hatása 
 
Az állomásokat összekötő vezetékek a felszín alatt haladnak, ezért zavaró tájképi hatása nem 

lesz.  

 

Felhagyás hatása  
 
A termelés befejezése után, a termelési tevékenység során igénybe vett terület helyreállításáról 

a jóváhagyott tájrendezési terv alapján szükséges gondoskodni. Ily módon a területet 

újrahasznosításra alkalmas állapotba kell hozni, vagy a természeti környezetbe illően szükséges 

kialakítani. 
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5.4. Közegészségügyi hatások 

 
Normál üzemi körülmények között 

 
Mivel a vezeték zárt rendszerben működik, ezért normál üzemi körülmények között nincs 

hatással az emberi egészségre.  

 
Az üzemelés alatt a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtőben és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló 

állomáson a technológia folyamatos és biztonságos üzemeltetése érdekében állandó 

kezelőszemélyzet tartózkodik, ezért a területen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

tartózkodó és tisztálkodó helyiség kialakítására került sor. 

 
A technológiához felhasznált veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásainak megfelelően tárolják és 

felhasználják. 

 
Azokkal a veszélyes anyagokkal (metanol, propán, földgáz, földgáz kondenzátum, kőolaj, 

gázolaj, emulzióbontó vegyszer), amelyekkel a kezelőszemélyzet esetlegesen munkavégzés 

közben kapcsolatba kerülhet, azoknak a veszélyes anyagoknak a 1907/2006/EK és a 44/2000. 

(XII. 27.) EüM rendelet szerint kiállított „Biztonsági adatlapjai” a komplex utasítás 

mellékleteként rendelkezésre állnak a kezelők számára. 

 
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményeket, használati szabályokat külön 

szabályzat tartalmazza. 

 
A kezelők részére hordozható szénhidrogén koncentráció mérőkészülék áll rendelkezésre, 

mellyel ellenőrizhető, illetve megteremthető övezethatáron belül is a biztonságos munkavégzés 

feltételrendszere. 

 

Karbantartás idején 

 
A karbantartási munkálatok során egészségügyi kockázatot jelenthet a rendszer tisztítása. A 

munkavédelmi előírások betartásával az egészségügyi kockázat minimalizálható.  
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Rendkívüli események esetén 

 
További egészségügyi kockázatot jelenthet egy esetleges vezetéklyukadás, melynek során 

szénhidrogén kerülhet a talajba, felszín alatti vizekbe, valamint a levegőbe.  

 
Az egészségügyi kockázatok kialakulásában ez esetben a legnagyobb szerepet játszó 

vegyületek a benzol és a TPH lehetnek. Ezek koncentrációjától függ az egészségkockázat 

mértéke a lakosságra vagy a területen tartózkodó (kárelhárítást végző) emberekre. A 

szénhidrogén kiáramlása azonban csak rövid idejű lehet, mivel a védelmi rendszerek ilyen 

esetekben az indító, szakaszoló és fogadó állomásokat és a technológiákat automatikusan 

lezárják és a szénhidrogén utánpótlása megszűnik. 

 
 

5.5. Hulladékgazdálkodás 

 
5.5.1. Építés 

 
Az építkezés során nem keletkezik jelentős hulladék mennyiség. A keletkező hulladékok 

gyűjtését és elszállítását a kezelőhöz, ártalmatlanítóhoz a környezet szennyezésének 

megakadályozásával kell elvégezni. 

 

Építési és települési szilárd hulladékok 
 
Az építés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok: 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 

17 04 05 vas- és acél hulladék 
17 02 03 műanyagok 
17 01 01 beton építési hulladék 
17 02 01  fa építési hulladék 
17 03 02 bitumen építési hulladék 
17 03 02 bitumen építési hulladék 
17 04 05 vas- és acél hulladék 

 

A helyszínen dolgozó emberek révén települési szilárd hulladék (azonosító kód 20 03 01) 

keletkezésével is kell számolni. Ezen hulladék gyűjtésére megfelelő gyűjtőedényzet kerül 

kihelyezésre. 
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Az összegyűlt hulladékot engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át szerződéses alapon. A 

hulladékkezelés (szállítás, hasznosítás, lerakás) a vonatkozó jogszabályok alapján történik az 

adott Azonosító kód besorolásnak megfelelően. 

 

Veszélyes hulladék 
 
A munkálatok során kis mennyiségben keletkeznek veszélyes hulladékok, melyek a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alábbi besorolást kapják:  

Azonosító kód Hulladék megnevezése 

08 01 11* szigetelő fólia ragasztó oldószere 
15 01 10* festékes göngyöleg 
15 02 02* olajos rongy, törlőkendő 

 

Szennyezett építési törmelékkel, talajjal nem kell számolni. 

 
A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, környezetszennyezést kizáró 

csomagolóeszközben, edényzetben, szelektíven kell gyűjteni. Ennek megfelelően az említett 

veszélyes hulladékok gyűjtésére erre a célra elkülönített helyen, zárt edényzetet kell biztosítani. 

Az összegyűlt veszélyes hulladékok arra engedéllyel rendelkező szakcégnek kerülnek 

szerződéses alapon átadásra hasznosítás (pl.: fáradt olaj), illetve ártalmatlanítás (pl.: olajos 

rongy) céljából. 

 

5.5.2. Üzemelés 

 
A technológia egyszerű, zárt, folyamatos üzemvitelénél nem eredményez hulladékot. A fentiek 

figyelembe vételével elmondható, hogy a tervezett beruházás hulladék kibocsátásának nem 

jelentős a környezetre gyakorolt hatása, amennyiben azokat megfelelően gyűjtik és 

kezelik.  

 
A technológia üzemelése során kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezhet a karbantartási 

munkálatok (festés, javítás) során. 

 
Az üzemelés a meglévőtől eltérő állandó személyzetet nem igényel, így az üzemelés során 

települési hulladék nem keletkezik.  
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Veszélyes hulladék 
 
A karbantartási munkálatok (festés, javítás) során kis mennyiségben veszélyes hulladékok 

keletkeznek, melyek a hulladékok jegyzéséről szóló 72/2013. (VIII. 27.) KÖM rendelet szerint 

az alábbi besorolást kapják: 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 

15 01 10* festékes göngyöleg 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

törlőkendők, védőruházat 
    

A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, környezetszennyezést kizáró 

csomagolóeszközben, edényzetben szelektíven kell gyűjteni. Ennek megfelelően az említett 

veszélyes hulladékok gyűjtését erre a célra elkülönített helyen, zárt edényzetet kell biztosítani.  

Az összegyűlt veszélyes hulladékok arra engedéllyel rendelkező szakcégeknek kerülnek – 

szerződéses alapon – átadásra ártalmatlanítás céljából.  

 
A fentiek figyelembe vételével elmondható, hogy a tervezett tevékenységek hulladék 

kibocsátásának nem jelentős a környezetre gyakorolt hatása, amennyiben azokat 

megfelelően gyűjtik és kezelik.  

 

5.5.3. Felhagyás 

 
Bontási és települési szilárd hulladék 
 
Az elbontásra kerülő berendezések lehetőség szerint további hasznosításra kerülnek. A 

beruházónak is érdeke a berendezések áttelepítése, további működtetése. A már tovább nem 

működtethető elemek pedig fémhulladékként értékesíthetők. A betonozott területek 

(betonburkolat, alap) elbontásából származó betontörmelékek elszállításra kerülnek. 

 

A bontás során várhatóan a következő nem veszélyes hulladékok keletkeznek: 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 

17 01 01 beton bontási hulladék 

17 04 05 vas- és acélhulladék 

 
Szennyezett bontási törmelékkel, talajjal nem kell számolni.  
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A helyszínen dolgozó emberek révén települési szilárd hulladék (azonosító kód 20 03 01) 

keletkezésével is kell számolni. Ezen hulladék gyűjtésére megfelelő gyűjtőedényzet (5 m3-es 

konténer, 120 l-es kuka) kerül kihelyezésre. 

 
Az összegyűlt hulladékok engedéllyel rendelkező szakcégnek kerülnek átadásra szerződéses 

alapon. A hulladék keletkezése (szállítás, hasznosítás, lerakás) a vonatkozó jogszabályok 

alapján történik az adott Azonosító kód besorolásnak megfelelően. 

 

Veszélyes hulladék 

 
A bontási munkálatok (vezetékek tisztítása) során kis mennyiségben veszélyes hulladékok is 

keletkezhetnek.  
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5.6. Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem 

 

Az alkalmazott előírások 
 
 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezetei zaj értékeléséről és kezeléséről 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

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

szabályairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM sz. együttes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

 MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

 MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban 

 MSZ ISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedése esetén  

1. rész: A számítás általános módszere. 

 

Bevezetés, a vizsgált helyszín, tevékenység részletes leírása 
 
A HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás között 

tervezett gázvezeték (50,65 km) Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, 

Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva településeken halad keresztül. 

 
 
5.6.1. A tervezett létesítmény (vezeték kiépítése) ismertetése 

 
A vizsgált szakaszon elhelyezésre kerül 1 db katódos korrózióvédelemmel ellátott DN350 

átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású vezeték.  

 
A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést 

akadályozó növényzetet. Mélységi tereprendezés árokásó géppel történik.   

 
A tereprendezést követően a csőszállító járművek a helyszínre szállítják a szigetelt 

vezetékszálakat, esetenként csődepóniát képeznek. A csőszálak kiterítése, összehegesztése, a 

hegesztési varratok vizsgálata, nyomáspróba, varratszigetelés elkészülte után, a csőfektető 

gépek az árokba helyezik a csőszakaszt.  
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Ezen a szakaszon a földút-, árok-, kisebb csatornakeresztezések nyílt árkos technológiával 

kialakíthatóak. A szilárd burkolattal ellátott közutak, a vasútkeresztezés, Sebes körös, a 

mélyebb, állandóan vizet tartalmazó öntözést is biztosító csatorna keresztezések esetén 

kiegészítő szigeteléssel ellátott csőszakaszokat a műtárgykeresztezésnél irányított-vízszintes 

fúrással keresztezik és csatlakoztatják a nyíltárkosan fektetett szakaszokhoz. 

 
Az elkészült szakaszon a talaj visszatakarását és a tömörítését is dózer földmunkagép végzi.  

 
A munkagépek a csőszállítók kivételével a nyomvonal menti munkaterületen haladva 

dolgoznak. 

 
22. ábra: Helyszínrajz (háttérkép: GoogleEarth) 

 

 

A vezetéképítés fontosabb fázisai: 

 Tereprendezés az építési sáv szélességében  

 Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése 

 Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső 

védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata  

 Keresztezési műtárgyak (műutak, vízfolyások stb.) elkészítése 
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 Csőárok ásása, fúrása (Sebes-Körös két töltésénél), vezeték árokba fektetése, vonali 

szakasz összekötése a keresztezési műtárgy szakaszokkal 

 Földvisszatöltés, megfelelő tömörítés 

 Vezeték nyomáspróbája 

 Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően. 

 
A tárgyi vezeték szakaszok mezőgazdasági területeken haladnak, az építési sáv szélessége a 

nyomvonaltól mért 10-10 méter. A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés 

során eltávolítják az építést akadályozó növényzetet. 

 
A vezeték nyomvonalához legközelebb eső védendő területeket (maximum 500 m-es 

körzetben), valamint övezeti terv szerinti besorolását és távolságukat az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 

 

1. táblázat 

Település, védendő 

lakóterület Övezeti besorolás 
Távolság (m) a 

nyomvonaltól 

Ecsegfalva, Fő út T – Temető 
55 (a temető területének 

határa) 

Szeghalom, külterület 
Má - általános 

mezőgazdasági terület 
255 

Vésztő, Békési út Lf – falusias lakóterület 335 

 
A vizsgált terület és annak közvetlen környezetében található területek övezeti besorolásának 

ismeretében, zajvédelmi szempontból a vizsgált terület környezetében elhelyezkedő védendő 

területek zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (falusias beépítésű”), „temető” és „gazdasági 

terület”. 

 
Jelenleg a tervezett vezeték nyomvonal környezetében építési zajforrás nem üzemel. 
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5.6.2. Jelenlegi zajhelyzet, terület érzékenysége 

 
A létesítési helyek környezetében jelenleg olyan, ipari-szolgáltatási eredetű zajforrás és/vagy 

tevékenység nem található, amelytől származó zaj a tervezési területre emittálódna és, 

amelynek működése, illetve végzése következtében, annak hatásterülete elérné a vizsgált 

területet. 

 
A vizsgált terület tágabb környezetében található területek övezeti besorolásának ismeretében, 

zajvédelmi szempontból a vizsgált terület környezetében elhelyezkedő védendő területek 

zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (kertvárosias beépítésű)”. A beruházással érintett 

területek zajvédelmi besorolása: „Gazdasági terület”. 

 

Háttérterhelés meghatározása: 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól című jogszabály 2. § l) úgy rendelkezik, hogy „háttérterhelés: a környezeti 

zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 

zajterhelés”. Építési zajterheléstől származó zaj a feltételezett hatásterületen belül nem 

található. 

 

5.6.3. Az építés során várható zajterhelés 

 
A terület településrendezési tervben rögzített funkciója alapján az alkalmazott határértékeket a 

vonatkozó 27/2008. (XI.03.) KvVM- EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
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2. táblázat:  

Építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken 

     Határérték (LTH) az LAM
’
 megítélési szintre 

(dB) 
 Sor-  Zajtól védendő terület  ha az építési munka időtartama 
 szám    1 hónap vagy 

kevesebb 
 1 hónap felett 1 évig  1 évnél több 

     nappal  
06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 nappal 
 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 nappal 
 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 1. Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

 2. Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias 

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

 4.  Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 

Az építési sáv szélessége a nyomvonaltól mért maximum 10-10 m. A munkagépek a 

csőszállítók kivételével a nyomvonal menti munkaterületen haladva dolgoznak. A szerelőlánc 

átlagos előrehaladási sebessége max. 300 m naponta, így a vezeték építés időtartama, egy-egy 

zajtól védendő területet tekintve, kevesebb mint 30 nap. Az egyes munkafázisok (és kapcsolódó 

gépek működése is) egymástól elkülönülnek az egymás akadályozásának elkerülése érdekében. 

A vezetékfektetéshez kapcsolódó tevékenység a nappali időszakra (6:00-22:00) korlátozódik. 

A technológiai folyamat legzajosabb eleme a vezeték árok ásása és a földtakarás, mivel ezek a 

munkafolyamatok a minimális veszteség időktől eltekintve, gyakorlatilag folyamatosak.  

 
Az építés előre láthatóan nem haladja meg az 1 hónapot, ezért a vonatkozó határérték a 

lakóterület, temető esetében 65 dB (nappal), gazdasági terület esetében 70 dB (nappal). Mivel 

a kivitelező nem ismert, ezért az építés során használt gépek típusa jelen dokumentáció 

összeállításakor sem ismert. A technológiához kapcsolódó munkagépekhez felelősséggel nem 

lehet zajadatot rendelni. Az építési tevékenység kivitelezője leghamarabb 2022-2023-ban válik 

ismertté. Amennyiben határérték túllépés várható az építési tevékenység egyes fázisaiban, 

akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt okozó 

építési tevékenységekre vonatkozó, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. 
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mellékletében előírt határértékek betartása alóli felmentést kérhet a kivitelező az építés egyes 

időszakaira (a túllépés mértékének függvényében). 

 
A fent említett tevékenységek közül zajvédelmi szempontból a terület előkészítés és a vezeték 

árkának a kiásása, valamint jelent domináns hatást, ezért a későbbiekben ezen tevékenységeket 

elemezzük. A vezeték nyomvonalának kialakítása rövid határidejű munkálatainak környezetre 

gyakorolt hatása elviselhető. 

 
A következőkben ismertetjük az építési tevékenységhez alkalmazható építőipari gépek zajszint 

adatait: 

3. táblázat 

Megnevezése Zajteljesítmény

-szintje, (dB) 
Üzemidő, 

h 
10*log(t/T) 

 (dB) 
tolólapos 

munkagép 
101 7,0 -0,6 

árokásó gép 101 8,0 - 

autodaru 98 2,0 -6,0 

fúróberendezés 97 6,0 -1,0 
áramfejlesztő 

aggregátor 
98 2,0 -6,0 

homlokrakodó 97 8,0 - 

 
4. táblázat 

Megnevezése 
Zajteljesítmény-

szintje, (dB) 
Üzemidő, h 

építés 105 8 

 
Megjegyzés: a fúrási tevékenység csak egy helyen, azaz két munkagödörben lesz (Sebes-Körös 

két töltésénél), azonban zajterhelés szempontjából nincs releváns különbség, a fúróberendezés 

üzemelés vele és nélküle állapotában 
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A védendő létesítmények zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) 

KvVM. rendelet 11. melléklete): 
 

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

Ahol:   

 Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 

 Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 

 KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 

 KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 

 Kd A távolságtól függő tényező. 

 KL A levegő csillapító hatása 

 Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 

 Kn A növényzet csillapító hatása 

 Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 

 st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 
 
 
 
A számítást a vizsgált létesítmény környezetében álló épületek homlokzata előtt 2 méter 

távolságban felvett megítélési pont vonatkozásában hajtjuk végre. 

 
5. táblázat 

Zajtól védendő 

legközelebbi épületek 
Ecsegfalva, Fő út, 

temető 
Szeghalom, 
külterület 

Vésztő, Békési út, 

belterület 

Építés távolság 55 255 335 

Határérték (nappal) 65 dBA  70 dBA 65 dBA 

Munkafolyamatok kialakuló zajterhelés / túllépés (dBA) 

Építés 55 dBA / -  41 dBA / - 38 dBA / - 

 

A becsült számítás alapján határérték feletti zajterhelés nem érheti a vizsgált környezetében 

lévő védendő lakókörnyezetet. 

 
A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevekénység, a közúton történő csővezeték és 

munkagép szállítást tekinthetjük, a vezetékfektetéshez használt járművek a csővezeték építési 

sávjában mozognak majd. A tervezési terület több közlekedési útvonalról is megközelíthető, 

többek között a vezeték kezdő és végpontjáról. Megközelíthető továbbá belterületi alsórendű 

útszakaszokon, lakóutakon is. 
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Belátható, hogy az óránként maximum 1 db (2 elhaladás) III. akusztikai járműkategóriába 

sorolható csőszállító járművek, illetve a kivitelezésben részt vevő dolgozók, maximum 4 db/nap 

(8 elhaladás) I. akusztikai járműkategóriába sorolható kisbusz, személygépjármű a jellemzően 

összekötő utak esetében nem okoznak zajterhelés növekedést. Belterületi alsórendű 

útszakaszokon, lakóutakon történő megközelítés esetén, ha feltételezzük, hogy a létesítés előtt 

teljesül a vonatkozó határérték (55/45 dB), a csőszállítás okozhat max. 0,5 dB értékű zajterhelés 

növekedést, amely az expozíció rövidsége (max. 1 hét) miatt elviselhető. 

 
A vezetékfektetéshez használt járművek a csővezeték építési sávjában mozognak majd, tehát 

nem fognak terhelő hatást gyakorolni a lakóterületre. 

 

Építés zajvédelmi hatásterület 

Közvetlen hatásterület: 
 
A tevékenységből (építéstől) származó zaj hatásterületének megadásához a vonatkozó 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk. 

 „6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

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

alacsonyabb, mint a határérték,  

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,  

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

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  

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

22:00) 45 dB.” 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján környezeti zajforrás hatásterületének 

lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület 

mérhető, illetve számítható, esetünkben ez a nappali időszakot jelenti, éjszaka nem végeznek 

építési tevékenységet. 
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A zajvédelmi szempontú hatásterület határának Lakóterület (falusias beépítésű, temető) területi 

funkció érintettsége esetén az a) pontban megfogalmazottat, a különböző mezőgazdasági 

területek érintettsége esetén a d) pontban megfogalmazottat tekintjük. 

 
6. táblázat: Hatásterület lehatárolására vonatkozó adatok 

Szabályozási terv szerinti 

besorolás 

Zajterhelési 

határérték 

nappal 
(dB) 

Háttérterhelés 
nappal 

(dB) 

Zajterhelés 

értéke a 

hatásterület 

határvonalán 
nappal 

(dB) 

Hatásterület 

nappal 
(m) 

Lf – falusias lakóterület 
T - temető 

65 - 55 ~ 55 

Gazdasági terület (Má) 70 - 60 ~ 35 

 

A zajvédelmi hatásterületet (55-55 m széles sáv a nyomvonal mentén) a következő ábrán 

ismertetjük: 

 
23. ábra: Zajvédelmi hatásterület 
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A legközelebbi védendő létesítmény Ecsegfalva, Fő u. Temetője található, 55 m-re az építési 

tevékenységtől. 

 
24. ábra: Zajvédelmi hatásterület – Ecsegfalva (háttérkép: szabályozási tervtérkép-részlet) 

 

 
A zajvédelmi hatásterületen védendő lakóépület nem található. A hatásterület a temető 

telekhatárával érintett. Az építkezési tevékenység átmeneti jellegű zajterhelést jelent. 

 
Közvetett hatásterület 
 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 84/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet alapján:  

„ 7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 

hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 

szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre kell 

meghatározni, amelyek 

a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 

valósulnak meg, és 
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b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos zajterhelést a szállítási 

útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 km távolságon 

belül kell vizsgálni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó 

rendelkezésre álló, éves átlagos napi forgalmi adatok alapján és a szállítási, fuvarozási 

tevékenység várható legnagyobb napi forgalma alapján külön jogszabály szerinti számítással 

kell meghatározni.” 

 
A kivitelezéshez kapcsolódó személyforgalom: 8 elhaladás naponta, illetve tehergépjármű 

forgalom: 16 elhaladás naponta. A kapcsolódó útszakaszokon végig haladó személygépkocsi, 

illetve teherforgalom nem okoz 3 dB-es változást, a beruházási területet megközelítő utak 

esetében. 

 
 
5.6.4. A működés várható környezeti zajhatása 

 
A tervezett tevékenység üzemelésének időszakában nem okoznak környezeti zajterhelést. 

 

 

5.6.5. A zajhelyzet értékelése 

 
Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás sem az építés, sem pedig az 

üzemelés időszakában nem fog határérték feletti zajterhelést okozni a zajtól védendő 

területen. Megállapítható, hogy a szállítási útvonalak melletti zajtól védendő terület közúti 

közlekedésből származó zajterhelését nem befolyásolja majd érzékelhetően a kivitelezési 

tevékenység. 
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5.7. Levegőminőség-védelem 

 

Alkalmazott jogszabályok, előírások 

 
Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készítése során az alábbi, többszörösen 

módosított levegővédelmi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

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

 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint …vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról  

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről …  

 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek VOC kibocsátásáról 

 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi szabványokról 

 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek…műszaki feltételeiről 

 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegőterheltségi … zónák kijelöléséről 

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

védelméről. Elsőfokú környezetvédelmi hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (Gyula).  

 
Bevezetés, a vizsgált helyszín, tevékenység részletes leírása 
 
A HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás között 

tervezett gázvezeték (50,65 km) Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, 

Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva településeken halad keresztül. 

 

5.7.1. A tervezett létesítmény (vezetékfektetés) ismertetése 

 
A vizsgált szakaszon elhelyezésre kerül 1 db katódos korrózióvédelemmel ellátott DN350 

átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású vezeték.  
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A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést 

akadályozó növényzetet. Mélységi tereprendezés árokásó géppel történik. 

 
A tereprendezést követően a csőszállító járművek a helyszínre szállítják a szigetelt 

vezetékszálakat, esetenként csődepóniát képeznek. A csőszálak kiterítése, összehegesztése, a 

hegesztési varratok vizsgálata, nyomáspróba, varratszigetelés elkészülte után, a csőfektető 

gépek az árokba helyezik a csőszakaszt.  

 
Ezen a szakaszon a földút-, árok-, kisebb csatornakeresztezések nyílt árkos technológiával 

kialakíthatóak. A szilárd burkolattal ellátott közutak, a vasútkeresztezés, Sebes körös, a 

mélyebb, állandóan vizet tartalmazó öntözést is biztosító csatorna keresztezések esetén 

kiegészítő szigeteléssel ellátott csőszakaszokat a műtárgykeresztezésnél irányított-vízszintes 

fúrással keresztezik és csatlakoztatják a nyíltárkosan fektetett szakaszokhoz. 

 
Az elkészült szakaszon a talaj visszatakarását és a tömörítését is dózer földmunkagép végzi.  

 
A munkagépek a csőszállítók kivételével a nyomvonal menti munkaterületen haladva 

dolgoznak. 

 

5.7.2. Tervezett tevékenység hatása a levegőminőség szempontjából 

 

5.7.2.1. Levegőterhelések a telepítés időszakában 

 
A létesítés folyamán, a munkagépek és szállítójárművek üzemeléséből eredő légszennyező 

anyag kibocsátással kell számolni. 

 
A vezetékek fektetése során munkagépek mozgásával és kibocsátásával, valamint átmenetileg 

kiporzással számolhatunk. A kivitelezéshez teher- és személyszállítás szükséges, melynek 

mértéke kicsi, néhány gépjárműre korlátozható. 

 
A fent leírt tevékenységek (szállítás, földmunkák, tereprendezés) során a kipufogógázokkal 

nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), kén-dioxid (SO2) és ülepedő por kerül a 

környezeti levegőbe.  
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A gépjárművek kipufogógázának megengedett szennyezőanyag tartalmának, a nem közúti 

mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-

kibocsátás korlátozásának betartásáról a Kivitelezőnek bizonylattal kell rendelkeznie. 

 
A szállító- és munkagépek emissziója a környezeti levegő minőségét érdemben nem 

befolyásolja valószínűsíthetően. 

 
Környező lakóingatlanokat nem érint a kivitelezés, ill. az üzemelés. Legközelebbi védendő 

terület Vésztő belterülete, a tervezett nyomvonaltól 335 m-re található lakóingatlanok.  

 
A terület levegőkörnyezetére az É-ÉK-i szelek a jellemzők. Az évi átlagos szélsebesség 3 m/s. 

 

 
 
Az építés során a levegővédelmi vonatkozású közvetlen hatásterületek folyamatosan változnak, 

mindig az éppen épülő vezetékszakaszok közvetlen környezetét érintik.  

 
Számítások szerint a munkagépek által okozott légszennyezés (kipufogógázok) egyik 

légszennyező komponense sem okoz majd határérték feletti levegőterheltséget. 

 
Az építési munkák során elsősorban a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével 

kell számolni a vezetékfektetési és egyéb földmozgással járó munkák miatt. Tapasztalatok 

alapján a fajlagos por emisszió max. 2 kg/m3 mozgatott föld.  
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Az építéssel kapcsolatos közvetlen hatásterületek nem egyidejűleg jelentkeznek. 

 
A telepítés ideje alatt megmozgatott, kitermelt föld nem lesz elszállítva, tehát ehhez 

kapcsolódó szállítás nem okoz levegőterhelést. 

 
Az építés közvetett hatásterületébe az építéshez szükséges szállítások útvonalai is bele 

tartoznak.  

 
A létesítéskor a diffúz porképződés mérséklésére kell törekedni, üzemeléskor indokolt esetben 

a tűzriadó terv szerint kell eljárni. 

 
A telepítés időszakában a légszennyező anyag kibocsátást döntően a területen dolgozó 

munkagépek és a területre érkező szállítójárművek belső égésű motorjaiból távozó füstgáz, ill. 

a felvert por jelenti. 

 
Az építés fázisai 
 
A tervezett beruházás fontosabb fázisai: 

 Tereprendezés az építési sáv szélességében  

 Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése 

 Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső 

védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata  

 Keresztezési műtárgyak (műutak, vízfolyások stb.) elkészítése 

 Csőárok ásása, fúrása (Sebes-Körös két töltésénél), vezeték árokba fektetése, vonali 

szakasz összekötése a keresztezési műtárgy szakaszokkal 

 Földvisszatöltés, megfelelő tömörítés 

 Vezeték nyomáspróbája 

 Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően. 

 
Az építés megkezdése előtt a kijelölt építési sávon durva tereprendezést kell végezni; az építést 

akadályozó növényzetet el kell távolítani és a terepet olyan mélységig kell rendezni, hogy az 

építőgépek és szállítóeszközök mozgását ne akadályozza.  
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A kivitelezés során használt gépek 
 
Az átlagosan naponta megépítendő 300 m hosszú csőszakasz mentén a területen az alábbi gépek 

fognak dolgozni: 

 tolólapos munkagép 

 árokásó gép 

 autódaru 

 fúróberendezés 

 áramfejlesztő aggregátor 

 homlokrakodó 

 
A tevékenység megvalósításához szükséges teher- és személyszállítás 

 
A jelenlegi és a telepítés alatti gépjármű forgalmat figyelembe véve elvégeztük a vizsgált 

területen a légszennyező anyagok terjedési modell számításait. A számításokat a fenti 

meteorológiai adatokkal, z0=0.15 m felületi érdesség (aktív mezőgazdasági terület) 

figyelembevételével, semleges légköri viszonyokra (Szepesi féle index, S=6) végeztük el. 

 
Az átlagosan naponta megépítendő 300 m hosszú csőszakasz mentén a területen az alábbi gépek 

fognak dolgozni. 

 

Gépek 
Összes motorteljesítmény 

(kW) 
tolólapos munkagép 101 

homlokrakodó 180 

autódaru 180 

árokásó gép 175 

áramfejlesztő aggregátor 139 

fúróberendezés 168 

ÖSSZES TELJESÍTMÉNY: 943 
 

A munkagépek egy nap alatti kibocsátásánál összesen az alábbi felhasznált energia értékekkel 

(kWh) kell számolni a telepítés idején. Az üzemanyag fogyasztás (gázolaj) átlagosan 100 kW 

teljesítményre 10 l/h =8.4 kg/h gépenként, azaz 84 g/kWh. 
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Gépek 
Összes 

teljesítmény 
(kW) 

Üzemidő 
(óra/nap) 

Összes 

felhasznált 

energia 
(kWh/nap) 

Felhasznált 

üzemanyag 
(kg/nap) 

tolólapos munkagép 101 7 707 59 

homlokrakodó 180 8 1440 121 

autódaru 180 2 360 30 

árokásó gép 175 8 1400 118 

áramfejlesztő aggregátor 139 2 278 24 

fúróberendezés 168 6 1008 85 

ÖSSZESEN 943  5193 437 
 
A munkagépek légszennyezésének meghatározására az alábbi emissziós faktorokat vettük 

figyelembe:1 Emisszió = Emissziós faktor * Teljesítmény, ill. a kén-dioxid esetében: 

Emisszió (SO2) = 2 * kéntartalom [kg/kg] * fogyasztás, feltételezve, hogy az összes kénből 

SO2 lesz az S + O2 = SO2 egyenlet szerint. 

 
A csőfektetéskor a 24 órára vetített órás átlagos üzemanyag fogyasztás (437 kg/nap/24) 18,2 

kg/h. 

 

Szennyező anyag 
Fajlagos emisszió 

Telepítés 

alatti napi 
emisszió 

[g/kWh] [kg/h] [mg/s] 

Szén-monoxid (CO) 1.27 0.334 92.8 

Kén-dioxid (SO2) 0,05 m/m % az üzemanyagban 
0.001 kg SO2/kg 

üzemanyag 
0.0211 5.86 

Nem-metán illékony szerves vegyületek 

(TNMHC) 
0.21 0.068 18.8 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 2.61 0.655 182 

Szilárd anyag 0.53 0.133 37.0 

Szén-dioxid (CO2) 267 67.050 18625 

 
 
 

                                                 
 
1 Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling-Compression-Ignition, NR-009A, February 13, 1998, revised June 
15, 1998. Megan Beardsley and Chris Lindhjem, U.S. EPA Office of Mobile Sources, Assessment and Modeling Division; 
Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling: Spark-Ignition EPA420-R-05-019 NR-010e, December 2005  
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A kivitelezés során keletkező ülepedő és szálló por mennyiségének számítása 
 
A fenti munkagépek által okozott emissziók mellett számolni kell az ún. széleróziós 

porszennyezéssel, ill. a nehéz járművek által felvert porral, valamint ezek kipufogó gázaival. 

 

Széleróziós porkibocsátások 
 
A szélerózió által elragadott szálló por mennyiségét az U. S. Environmental Protection Agency 

(U.S. EPA) irányelvei2 alapján határoztuk meg.  

Az emissziós faktor ez esetben az alábbi egyenlet írja le: 





N

i
if PkE

1
, ahol 

Ef az emissziós faktor [g/m2] 
k részecskemérettől függő szorzótényező, homoknál és egyéb 30 m-nál nagyobb részecskék 

esetén k = 1 
N  a szél általi kiporzások éves száma 
Pi az ún. eróziós potenciál, amit az alábbi egyenlettel lehet leírni: 

P = 58(u* - ut*)2 + 25(u* - ut*) és P = 0, ha u*  ut*, ahol 
u* az ún. frikciós sebesség, ami a porelragadáshoz szükséges [m/s] 
ut* a küszöbsúrlódási sebesség [m/s] 

u* értékét a sebességprofilból lehet kiszámítani: )zz(,
z

z
ln

4.0

u
)z(u 0

0

*

 , ahol 

u a szélsebesség [cm/s] a z észlelési magasságban (z=10 m), 
u* az ún. frikciós sebesség [cm/s], 
z0 a felületi érdesség [cm]; a vizsgált terepen z0=0,25 m; 
0.4 az ún. Kármán konstans 
A meteorológiai észlelési magasságban (z=10 m) az éves átlagsebesség 3,16 m/s = 316 

cm/s, s ekkor a frikciós sebesség: 
u* = 0.4 * u(z)/[ln(z/z0)] = 0.4 * 316/ln (10/0.25) = 34.26 cm/s = 0.3426 m/s 

 
A fenti irányelv alapján ut* = 1 m/s = 100 cm/s körülinek vehető, tehát e szélsebesség felett 

számíthatunk kiporzásra, ha sík terepviszonyokat tételezünk fel. Milyen mérőállomáson 

regisztrált szélsebességnél (z = 10 m =1000 cm) érjük ezt el? 

u(z) = (100/0.4) * ln(1000/10) = 1151 cm/s = 11.51 m/s = 41.4 km/h 
 
Ekkora sebesség a térségben 1% körüli gyakoriságú, ami évi 3-4 napot jelent. 
 
1.1 m/s talajközeli szélsebesség esetén, pl. 
P = 58(1,1 – 1,0)2 + 25(1,1 – 1,0) = 0,58 + 2,5 = 3,08 g/m2 

                                                 
 
2 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion; http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html 
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Ez napi átlagban 0,128 g/m2 óra porterhelést jelent, ami a 300 m * 20 m (2 * 10) 

munkaterületet figyelembe véve 0.768 kg/h emissziónak felel meg. 

 

Járművek által felvert por 
 
Ezt a típusú por emissziót az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 

Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads3 irányelvei alapján határoztuk meg. 

c

ba

M

Wsk
E

)2.0/(
)3/()12/(

 , ahol 

 E a szemcseméret specifikus emissziós faktor [g/megtett km]; 
 s a felszíni anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 – 35% körüli; 
 W közepes járműtömeg [tonna] (esetünkben 12 tonna); 
 M a felszíni anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 – 20%; 
 k, a, b, c empirikus állandók; az összes szálló porra k = 2820 g/km 

a = 0.8 
b = 0.5 
c = 0.4 

A szállító járművek által felvert por tehát az alábbiak szerint becsülhető. Jól nedvesített 

útfelületek mellett feltételezhető, hogy s = 1,2 %, M = 20 %, s 

7,141
)2,0/20(

)3/12()12/2,1(2820
4,0

5,08,0




E  g/km 

 

Összes porkibocsátás 
 
A korábban becsült 141,7 g/km gépjárművek által felvert pormennyiség a munkaterületen való 

mozgásból és a burkolatlan utakon való közlekedésből ered. A munkaterületen 5 km/h 

átlagsebességet feltételezve a következő maximális rövididejű (1 órás) porkoncentrációra 

számíthatunk.  

 
E = 141.7 g/km * 5 km/h = 708.5 g/h = 0.7085 kg/h 

 

A széleróziós esetekben (40 km/h feletti széllökések esetén) ehhez hozzáadódik az 0.768 kg/h 

széleróziós por emisszió, valamint a gépjárművek és munkagépek által kibocsátott 0.115 kg/h 

szilárd anyag. 

 

                                                 
 
3 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html 
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A kivitelezés alatti összes átlagos porkibocsátás széleróziós esetekben: 0.7085 + 0.768 + 

0.133 = 1.6095 kg/h 

 

Transzmissziós számítások 
 
A munkaterületeket felületi forrásoknak, alkalmanként egy 300 x 20 = 6000 m2-es felületnek 

tekinthetjük. 

 
A légszennyező anyagok terjedését a Pasquil-Gilford-Turner-Briggs4 elméleten alapuló Gauss-

eloszlással írhatjuk le az MSZ 21457 és MSZ 21459 szabványsorozatok felhasználásával. 

 

A tevékenység közvetlen levegőkörnyezeti hatástávolságát a levegő védelméről szóló 

módosított 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§. 12 c) és 14. pontjai alapján becsülhetjük: 

„12c. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 

jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező 

anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és 

magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási 

időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb; 

14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a 

talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

                                                 
 
4 http://www.ejournal.unam.mx/atm/Vol02-2/ATM02203.pdf 
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c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” 

 
Légszennyező anyag mérések a területen nincsenek, ezért az alapterheltségeket az éves 

határérték (ha van) 15%-ában (SO2, CO) tételeztük fel, PM10 esetén 30%-ában, NOx esetén a 

NO2 éves határérték 30%-ában határoztuk meg. 

 
SO2 CO NOx 

TNMH
C 

PM10* CH4 

µg/m3 
1 órás határérték 

(PM10-nél 24 órás) 
250 10000 200 - 50 - 

Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 0 

Terhelhetőség 242.5 9550 188  38 - 

A-feltétel 25 1000 20  5 - 

B-feltétel 48.5 1910 37.6  7.6 - 

C-feltétel A maximális érték 80%-a 

* PM10 és benzol esetén 24 órás határérték 
 
A számításokat elvégezve a hatastavolsag.exe programmal, az alábbi értékeket kaptuk. 

 

A kivitelezési helyszíneken 
 
Kén-dioxid (SO2)  
 
A rövid idejű maximális SO2 terheltségre nem lehet megállapítani A, ill. B feltétel szerinti 

hatástávolságot. 

 
A „C” feltételt (maximum, 1.95*0.8=1.56 µg/m3) a nyomvonal tengelyétől számítva 26 m 

távolságban éri el a SO2 szennyezettség. 

 
A vizsgált területen átlagosan 0.405 µg/m3 1 órás SO2 terheltség várható. 
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Szén-monoxid (CO)  
 
A rövid idejű maximális CO terheltségre nem lehet megállapítani A, ill. B feltétel szerinti 

hatástávolságot. A „C” feltételt (maximum, 30.9*0.8=24.7 µg/m3) a nyomvonal tengelyétől 

számítva 26 m távolságban éri el a CO szennyezettség. A vizsgált területen átlagosan 6.41 

µg/m3 1 órás CO terheltség várható. 
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Nitrogén-oxidok (mint NO2) 
 
A rövid idejű maximális NOx terheltségre az „A” feltétel (20 µg/m3) szerinti hatástávolság 

38 m. A „B” feltétel (37.6 µg/m3) alapján a hatástávolság 40 m. A „C” feltételt (maximum, 

20,64 µg/m3) a nyomvonal tengelyétől számítva 36 m távolságban éri el a NO2 szennyezettség. 

A vizsgált területen átlagosan 11.6 µg/m3 1 órás NOx terheltség várható. 

 
 

 
 
Nem-metán illékony szerves vegyületek (TNMHC, vagy CH) 
 
A rövid idejű maximális TNMHC terheltségre nem lehet megállapítani A, ill. B feltétel 

szerinti hatástávolságot. A „C” feltételt (maximum, 6.3*0.8=5.04 µg/m3) a nyomvonal 

tengelyétől számítva 26 m távolságban éri el a TNMHC szennyezettség. A vizsgált területen 

átlagosan 1.31 µg/m3 1 órás TNMHC terheltség várható. 
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Szén-dioxid (CO2)  
 
A rövid idejű maximális CO2 terheltségre nem lehet megállapítani A, ill. B feltétel szerinti 

hatástávolságot. A „C” feltételt (maximum, 6207*0.8=4966 µg/m3) a nyomvonal tengelyétől 

számítva 26 m távolságban éri el a CO2 szennyezettség. A vizsgált területen átlagosan 1287 

µg/m3 1 órás CO2 terheltség várható. 
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Porkibocsátás (PM10) 
 

Várhatóan a 24 órás átlagkoncentrációk maximuma nem éri el az 50 g/m3 határértéket (35.1 

µg/m3). A maximumot a munkasávon belül éri el (10 m). 

 

 
 
 
A vezetéképítéshez kapcsolódó gépjárműmozgások levegőkörnyezeti hatásai 

 
A kivitelezéshez kapcsolódó várható forgalom: 

 óránként maximum 1 db (2 elhaladás) csőszállító jármű 

 a kivitelezésben részt vevő dolgozók szállítását végző kisbusz, személygépjármű, 

maximum 4 db/nap (8 elhaladás). 

 
Belátható, hogy a kivitelezés során megnövekedő forgalom nem befolyásolja jelentősen az 

érintett utak forgalmát, az ebből eredő immissziót tartalmazza a területre becsült alapterheltség. 

A hatás a beruházás befejeztével megszűnik. 

 
 
5.7.2.2. A vezeték üzemeltetése során fellépő levegőkörnyezeti hatások 

 
A vezeték fenntartása, üzemeltetése során levegőszennyezéssel nem kell számolni.  
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5.7.2.3. A felhagyás időszakában várható levegőkörnyezeti hatások 

 
Ennek a tevékenységnek a légszennyező anyag kibocsátása hasonló jellegű, de várhatóan 

kisebb mértékű lesz, mint amit a telepítési munkákkal kapcsolatban. 

 

5.7.3. A levegőkörnyezet összefoglalása 

 
A vezetékfektetés során kibocsátott légszennyező anyagok becsült közvetlen hatástávolságait 

az alábbiakban foglaljuk össze (PM10: 24h határérték). 

 SO2 CO NOx PM10* 
TNMHC 

(CH) 

1 h határérték 

µg/m3 

250 10000 200 50 - 

Alapterheltség 7.5 450 12 12 0 

A-feltétel távolsága - - 36 - - 

B-feltétel távolsága - - 34 - - 

C-feltétel távolsága 26 26 34 23 26 

Vizsgált távolság 500 500 500 1000 500 

Átlagos rövid idejű terheltség 

a vizsgált területeken 
µg/m3 0.405 6.41 12.6 16.9 1.31 

 

A vezetékfektetés eredő hatástávolsága 36-36 m a nyomvonal közepétől számítva. 

Védendő létesítmény nem található a hatásterületen. 
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25. ábra: Levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

 

 
Közvetettek a végső hatásviselőkre kifejthető hatások: emberi egészség romlása, ökológiai 

veszteségek, korrózió, klímaviszonyok változása stb. Ezen közvetett hatások függnek az érintett 

környezet jellemzőitől: a környezeti elemek adottságaitól. Ezek közül is meghatározó az emberi 

egészség, a kitettség (expozíció), a kockázatviselés. Mivel a közvetlen levegőkörnyezeti 

hatások lokálisak, ideiglenesek és nem jelentősek, a közvetett levegőkörnyezeti hatásokkal sem 

kell számolni.  

 
Mivel a tervezett vezeték üzemelése során pontforrás nem létesül, levegővédelmi 

hatásterület sem határozható meg.   

 
A tervezett tevékenység felhagyása során felszabaduló légszennyező anyagok diffúz módon 

(felületi forrásként) terhelik közvetlen környezetüket: a munkaterületen kívüli hatásuk nem 

jelentős és az effektív kivitelezési időszakokra korlátozódik. A kibocsátások diffúz jellegűek; 

szabályozásuk elsősorban munkavédelmi módszerekkel történik. A felhagyás 

levegőkörnyezeti hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak. Az összesített 

levegőkörnyezeti hatás: semleges. 
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5.8. Földtani közeg védelme 

 

5.8.1. A vizsgált terület földtani közegének állapota 

 
A Dévaványa-sík kistáj a Hajdúság folytatása, mélyfekvésű és jelenleg is süllyedő terület, 

amelyet a Berettyó és a Tisza hordalékai építettek és azok agyagos üledékein ment végbe a 

talajképződés. A táj négy talajtípusa nagy kiterjedésű egységeket alkot. Mezőgazdasági 

termelésre a táj 63%-át alkotó szikes talajok csak javítás után válnak alkalmassá.  

 
A löszös üledékeken és a kistáj K-i határa közelében öntésanyagon képződött agyagos vályog 

és agyag mechanikai összetételű talajok közül a leginkább szikes réti szolonyec talajok 17%-

ot, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 32%-ot és a szolonyeces réti talajok 14%-ot tesznek ki 

. A sófelhalmozódás maximumának a talaj mélyebb rétegei felé mozdulásával a talaj 

termékenysége javul. A sztyepesedő réti szolonyec talajok azonban így is gyenge minőségűek 

a szolonyeces réti talajokhoz hasonlóan (int. 25-40). A szikes talajok 75%-os legelőkénti 

hasznosítása a termékenység növekedésével 25%-ra csökken, és ezzel arányosan megnő a 

szántókénti hasznosításé. A tájban jellemző szikjavítás Prettenhoffer Imre kutatásaihoz és 

gyakorlati kezdeményezéseihez kapcsolódik. 

 
A nem szikes agyagos vályog és agyag mechanikai összetételű, nem felszíntől karbonátos réti 

talajok kiterjedése 37%. A réti talajok gyengén savanyú változatainak földminősége a 45-60 

(int.), az erősen savanyúaké pedig a 35-50 (int.) minőségi pontokkal jellemezhető. 

Hasznosításuk 90%-ban szántóként, 5-5%-ban rét-legelőként és erdőként lehetséges. 

 
A kistáj mezőgazdasági potenciálja a kiterjedt szikesség miatt kicsi. 

 

5.8.2. Tervezett tevékenység hatása a földtani közegre 
 

5.8.2.1. Vezetékfektetés hatása 

 
A tervezett vezeték kialakítása során a munkálatok a nyomvonal közvetlen közelére 

korlátozódnak. Az építési sáv általánosan a nyomvonaltól mért 10-10 m (erdőben 5-5 m). A 

vezetékfektetés hatása a talajra a gépek taposása, a vezeték kiásása és a lerakott föld által lesz. 

Ennek mértéke az időjárástól nagymértékben függ. A munkagépek felvonulása és működése 

talajtömörödést okozhat, de ennek mértéke nem jelentős. 
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A tervezett vezeték 2,1 m széles, mezőben 1,3, illetve műtárgyaknál 2,20 méter mély árokban 

halad, a takarás minimum 1,10 m. A vezetékfektetés által igénybe vett terület nagysága a 

vezeték nyomvonalától mért 10-10 m széles sáv, erdőben 5-5 m széles sáv.  

 
A földvisszatöltés a nyomvonal teljes hosszán, a megfelelő sorrendben történik. Vezetéképítés 

során a talaj kitermelésekor a különböző talajtípusok keveredésének elkerülése érdekében a 

humuszréteget elkülönítve kell deponálni – majd visszatermeléskor az eredeti sorrendet kell 

betartani. Az építési munkák befejezése után az ideiglenesen igénybevett területet eredeti 

állapotába kell visszaállítani. A bányavállalkozó szolgalmat állapít meg. Az építés során 

okozott károkat az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján térítik meg. 

 
Ha a vezetékfektetés vízzáró réteget és talajvizet érint, a vízzáró réteg talaját külön kell 

deponálni, visszatöltéskor a megfelelő sorrendben kel visszahelyezni. Ha szükséges 

talajtömörítést kell végezni.  

 
Lehetőség van talajt esetlegesen érő káros hatások kivédésére, megelőzésére, pl.: az alábbi 

intézkedések megtételével: 

 A megfelelően, előírásszerűen gyűjtött, elszállított hulladékok és kockázatos anyagok 

számára kialakított tárolók biztosítják, hogy a talaj ne károsodjék.  

 Az építési munkálatok során káros hatások részben az üzem- és kenőanyagok vétlen 

kiömléséből, elfolyásából származhatnak. Amennyiben az előzőek szerinti 

veszélyhelyzet kialakul (havária), akkor azonnal megkezdik a kár felszámolását, 

jelzik az illetékes környezetvédelmi hatóságnak. 

 
Az igénybe vett területek ideiglenesen vagy véglegesen kivonásra kerülnek: 

 Ideiglenes kivonásra kerül a munkagépek által elfoglalt terület (felvonulási terület) és 

az építéshez szükséges anyagok tárolására igénybevett terület. 

 
A tervezett vezeték nyomvonala Natura 2000 besorolású területeket nem érint a felszínen. 

 

5.8.2.2. Üzemelés hatása 

 
A szénhidrogén termelése zárt rendszerben folyik, a vezeték szigeteléssel van ellátva. A 

csővezeték meghibásodása a kiszakaszolás miatt nem okoz jelentős talajszennyezést. Abban az 

esetben, ha a vezeték meghibásodásából adódó szennyezés észlelhető, jelenteni kell az illetékes 
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Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, 

hogy a kárelhárítást a lehető legrövidebb időn belül el lehessen kezdeni. 

 

5.8.2.3. Felhagyás hatása 

 
Az üzemeltetés felhagyásakor a hasznosítható létesítményeken kívül az összes felszíni 

létesítmény – felszíni vezetékek, kerítés, betonburkolat, alap stb. – elbontásra, majd a 

helyszínről történő elszállításra kerülnek. 

 
A felszín alatti vezeték tisztítás, ledugózás után a földben maradnak, amennyiben a terület 

tulajdonosa nem kéri azok eltávolítását. A talajban szennyeződést nem okoznak.  

 
A bontási területen üzemelő erő- és munkagépeken, illetve gépi berendezéseken a helyszínen 

csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és közvetlen balesetveszély, illetve 

környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők. A bontási területen üzemelő 

gépek üzemanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő védőperemmel ellátott 

védőtálcát kell alkalmazni, hogy megakadályozzák a talaj szennyeződést. 

 
A szénhidrogén termelés során igénybevett területen állapotfelmérést szükséges végezni, majd 

ennek eredménye alapján határozható meg a rekultiváció módja. A rekultivációt a területileg 

illetékes Növény- és Talajvédelmi hatóságnak kell bejelenteni.   
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5.9. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

 
5.9.1. Felszíni vizek 

 
5.9.1.1. Felszíni vizek állapota 

 
A Közép-Tisza vidékén Ny-on a Hortobágy-Berettyó (163 km, 5776 km2) Bucsa és Túrkeve 

közötti 30 km-es szakasza, K-en a Berettyó (204 km, 6095 km2) Darvas és Szeghalom közötti 

16 km-es szakasza határolja. A két folyó között összetett, egymással a vízállás és az igények 

szerint összefüggésbe hozott, illetve elkülöníthető csatornahálózatot találunk. Ennek 

nevezetesebb tagjai: Felsőréhelyi-csatorna (22 km, 85 km2), Csurgó-Alsóréhelyi-csatorna (27 

km, 74 km2), Kengyelréti-csatorna (8 km, 25 km2), Malomzug-Simafoki-csatorna (13 km, 111 

km2), amelyek a Hortobágy-Berettyóba vezetik időszakos vizeiket. A másik oldalon a 

Berettyóba vezették a Szeghalmi-főcsatornát (12 km, 267 km2), amelynek nagy mellékvize a 

Fürjéri-csatorna (20 km, 137 km2). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. Vízjárási 

adatok főleg a két határos folyóról vannak. 

 
Az árvizek rendszerint a hóolvadással állnak kapcsolatban, de a Berettyón a kora nyári esőkkel 

is. A kisvizek időszaka az év második fele. A vízminőség a Berettyón II., a Hortobágyon III. 

osztályú. A mélyen fekvő hajdani árteret sűrű csatornahálózat (több mint 400 km) mentesíti. 

 

5.9.1.2. Tevékenység hatása a felszíni vizekre 

 
Vezetékfektetés hatása 

 
A tervezett tevékenység a felszíni vizeket nem veszélyezteti. Az egyes tevékenységek során 

megfelelő intézkedéseket tesznek annak kizárására, hogy a felszíni vizekbe szennyeződés 

kerülhessen.  

 
A vezeték különböző létesítményeket keresztezhet. A csatornák, árkok keresztezése alul 

keresztezéssel, meder megbontása nélkül, átfúrással (sajtolással) történik. A Sebes-Körös, 

valamint egyéb kisebb vízfolyás keresztezése a meder megbontása nélkül, irányított vízszintes 

fúrással épül. A keresztezéseknél szükséges a felszíni vizek kezelőjének hozzájárulása. 
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A csőbehúzás után az indító- és fogadó gödrökben lévő fúróiszapot összegyűjtik és az 

engedélyezett lerakóhelyre szállíttatják. 

 
A vezeték üzembe helyezése előtt a vezeték nyomáspróbájához szükséges vizet általában a 

legközelebbi felszíni víz nyerőhelyéről vagy lajtoskocsival szállítják, ennek elhelyezése a 

szükséges tisztítás után felszíni befogadóba történik.  

 

Üzemelés hatása 
 
A vezeték meghibásodásából származó szennyezés esélye kicsi. A vezeték meghibásodásának 

észlelését azonnal jelenteni kell. 

 

Felhagyás hatása 

 
A felhagyás során a vezetéket kiszakaszolják és a megfelelő szigeteléssel látják el, hogy 

kizárják a felszíni vizek szennyeződését. 
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5.9.2. Felszín alatti vizek 

 
5.9.2.1. Felszín alatti vizek állapota 

 
A Dévaványai-sík kistájnak mindössze 4 állóvize van; természetes jellegűek, alig 7 ha 

összfelszínnel.  

 
A "talajvíz" érdekes módon elég mélyen fekszik, aIlli a sűrű csatornahálózat hatása. 

Dévaványától É-ra 6 m alatt találjuk, s onnan emelkedik a peremek felé. A két határos folyó 

völgyében már 2 m felett van. Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellegében a nátrium-

hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. Keménysége a táj Ny-i felében 25 nk° alatt, K-en és a 

települések körzetében 45 nk° felett van. A szulfáttartalom általában 60-300 mg/l közötti, de a 

települések alatt a 600 mg/l-t is meghaladja. 

 
A rétegvíz mennyisége csekély. A számos artézi kút mélységének átlaga meghaladja a 100 m-

t, de a vízhozamuk nem éri el a 200 1/p-et. Dévaványán 65 oC-os nátriurn-hidrogénkarbonátos 

termálvizet tártak fel, amit a fürdő hasznosít. 

 

5.9.2.2. Tevékenység hatása a felszín alatti vizekre 

 
Vezetékfektetés hatása  
 
A vezeték lefektetése, valamint csatlakoztatása a kezdő- és végponti állomásokhoz nem érint 

felszín alatti vizeket.  

 

Üzemelés hatása  
 
Az üzembe helyezett vezeték nem érint felszín alatti vizeket, mivel a vezetéket megfelelő 

szigeteléssel látják el, ami kizárja a vízadó- és egyéb produktív rétegek elszennyezésének 

lehetőségét.  

 
Esetleges havária események következtében történhet szennyezés. Az elmúlt évek során a 

térségben épült vezetékek üzemeltetése esetében sem fordult még elő vezetéktörés, felszín alatti 

vízszennyezés. Az esetlegesen mégis bekövetkező haváriák során a havária tervben 

meghatározott intézkedések minimalizálhatják a szennyezést. Ezzel biztosítható, hogy 
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esetlegesen a talajt ért szennyezés ne vagy csak minimális mértékben terjedjen tovább, azaz 

csökkenthető, minimalizálható a felszín alatti vizek szennyezése.  

 

Felhagyás hatása  
 
Az üzemeltetés felhagyásakor a hasznosítható létesítményeken kívül az összes felszíni 

létesítmény elbontásra, majd a helyszínről elszállításra kerül. A felszín alatti vezeték tisztítás, 

ledugózás után a földben maradnak, amennyiben a terület tulajdonosa nem kéri azok 

eltávolítását. A felszíni alatti vizekben szennyeződést nem okoznak. 

 
 
5.9.2.3. Az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket 

érintő hatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 

 
A tervezett beruházás környezetében lévő ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett 

védelem alatt álló területek elhelyezkedésével kapcsolatban az OKIR adatbázis alapján 

megállapítható, hogy a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás 

között tervezett vezeték nyomvonala nem érinti a kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi 

területet és a felszín alatti vízbázis védőterületét (26-27. ábra).  

 
A tervezett beruházás építése és üzemszerű működése a felszín alatti vizekben nem okoz 

környezetterhelést, sem szennyezést. Esetlegesen előforduló havária során a kiömlés gyorsan 

megszűntethető, nem érheti szennyezés a földtani közeget, illetve a felszín alatti vizeket sem. 
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26. ábra: A tervezett nyomvonal környezetében található  

kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területek 

 

Jelmagyarázat:  

narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
sárga foltok = kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területek 
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27. ábra: A tervezett nyomvonal környezetében található  
felszín alatti vízbázis védőterületek 

 

Jelmagyarázat:  

narancssárga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala 
kék foltok = felszín alatti vízbázis védőterületek 

 

5.9.2.4. A szükséges tereprendezések, vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, -elhelyezés, 

illetve szennyezet csapadékvíz-tisztítás ismertetése és értékelése 

 
A tervezett vezetékfektetés zöldmezős beruházás, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, 

Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések külterületén 

többnyire szántó művelési ágú területekre tervezték. A terepfelmérések során kijelölt 

vezetékszakaszon megtörténik a tereprendezés. A földmunkák során a vezeték árokba 

helyezését és betemetését követően a jelenlegi terepviszonyok nem fognak megváltozni, így 

nem fognak módosulni a felszíni lefolyási irányok sem.  
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Mivel a tervezett technológia zárt rendszerű, a vezeték megfelelő szigeteléssel van ellátva, ezért 

normális üzemeltetési körülmények, illetve esetleges havária esetén sem történhet szennyezés. 

Havária esetén gyors beavatkozásra kerül sor, melyre az állomások személyzete kiképzésre 

kerül.  

 
A tervezett HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló állomás között 

vezeték nyomvonalának hossza kb. 50,56 km. A tervezés tárgyát képező vezeték szakaszok 

főleg mezőgazdasági és erdőterületeken haladnak keresztül. 

 
A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést 

akadályozó növényzetet. A tereprendezéssel egyidejűleg, vagy ettől függetlenül, de térben 

elkülönülve a csőszállító járművek a helyszínre szállítják a végeik kivételével szigetelt 

vezetékszálakat. Ha megtörtént az összehegesztés, a repedésvizsgálat és a kihagyott szakasz 

szigetelése, akkor a csőfektető gép az árokba húzza a csöveket. Az elkészült szakaszon a talaj 

visszatakarását és ha szükséges a tömörítését is dózer földmunkagép végzi. A tervezett vezeték 

zárt rendszerben üzemel, normál üzemi körülmények között nincs hatással a felszíni és a 

felszín alatti vizekre.  

 

5.9.2.5. A környezetterhelés és környezetigénybevétel várható mértékének előzetes 

becslése a vizek és a földtani közeg szempontjából az esetlegesen környezetterhelést okozó 

balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 

 
Az építés szakaszában, a telepítési munkáknál a Beruházó biztosítja a termőtalaj réteg 

leválasztását, deponálását, hogy azt a rekultiváció folyamatában vissza lehessen teríteni. A 

tervezett vezeték megfelelő szigeteléssel rendelkezik, mely biztosítja, hogy egy esetleges 

havária során se történhessen sem talajszennyezés, sem felszín alatti vízszennyezés.  

 
A tervezett technológia zárt rendszerű, normál üzemi körülmények között a felszíni 

létesítmények, valamint a kapcsolódó vezeték működése nem terheli sem a felszín alatti 

vizeket, sem pedig a földtani közeget. A beruházás várható környezetterhelése és 

környezetigénybevétele a földtani közeg és a felszín alatti vizek szempontjából semleges.  

 
Az esetlegesen mégis bekövetkező haváriák során a Havária tervben meghatározott 

intézkedések minimalizálhatják a szennyezést. Ezzel biztosítható, hogy esetlegesen a talajt ért 
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szennyezés ne vagy csak minimális mértékben terjedjen tovább, azaz csökkenthető, 

minimalizálható a felszín alatti vizek szennyezése. 

 
 
5.10. Kulturális örökségvédelem 

 
A tervezett beruházás során a régészeti emlékek védelméről a 2001. évi LXIV. törvény alapján 

gondoskodnak.  

 
 
5.11. Havária terv  

 
A terv célja a szennyezőanyagok környezeti hatásának megakadályozása, illetve csökkentése. 

A kiáramló olaj, víz és más folyadékok terjedését és elfolyását minimalizálni kell padkákkal, 

árkokkal, töltésekkel és hasonló építmények kialakításával.  

 
Az ilyen műveleteket általában helyben rendelkezésre álló szerszámokkal és eszközökkel – 

lapátok, ásók, teherjárművek, felitató anyagok, stb. – célszerű végrehajtani. A kiáramlott 

szennyezőanyagok összegyűjtését – megakadályozandó azok természetbe való jutását – 

szivattyúval, illetve felitató anyagokkal célszerű minél hamarabb megkezdeni. 

 
Teendők folyékony szennyezőanyagok környezetbe való kijutása esetén: 

 Azonnali beavatkozás és intézkedés! 

 Meg kell akadályozni a folyadékok szétterjedését. 

 A szennyezőanyagok terjedését a kiáramlási ponthoz közel kell lehatárolni és a 

terjedést lefékezni. 

 Meg kell akadályozni továbbá a folyadékok élővízbe, illetve csatornába jutását. 

 Lehetőség szerint kell a lehatárolt folyadékokat szivattyúzni, összegyűjteni és 

megfelelő tartályokba tárolni. 

 A szivattyúval nem összegyűjthető mennyiséget a kiömlött folyadékok minőségének, 

mennyiségének, illetve fajtájának megfelelő felitató anyagokkal kell összegyűjteni. 

 A szennyezett felitató anyagokat (pl.: homok, bentonit, cement por) folyadékzáró 

edényzetbe (hordó, tartály, stb.) össze kell gyűjteni és megfelelő ártalmatlanításukról 

gondoskodni kell. 

 Értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot. 
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Bármilyen vészhelyzet bekövetkezésekor a következő prioritásokat kell betartani: 

A. Az emberi élet biztonsága. 

B. A környezet védelme. 

C. A vagyon és a gépek védelme. 

 
Kiszabaduló olaj és szennyező folyadékok esetén a szennyező forrás és a már szabadba jutott 

potenciális szennyezőanyag elé és köré ideiglenes föld (homok) töltést kell kialakítani a 

szennyezés továbbterjedésének megakadályozására.  

 
Burkolat felületek szennyeződése esetén, a talaj szennyeződésének megelőzése érdekében a 

szennyező forrást és a már kiszabadult potenciális szennyezőanyagot felitató hurkákkal, 

lapokkal, illetve betonit, vagy papír alapú felitatóval, esetleg cement porral kell körbekeríteni.  

 
A szennyező anyagok legközelebbi csatornákba és felszíni vizekbe való folyását azonnal meg 

kell akadályozni töltésekkel, homokzsákokkal vagy elvezető árkokkal. Célszerű mindent töltést 

vagy árkot felitató lapokkal, porral, vagy hurkákkal körül venni vagy befedni az építmények 

olaj vagy vízálló képességeinek növelése érdekében. Bentonitot, cementet és más felitató 

porokat is használni kell a kiömlött folyadékok felitatására. 

 
Tartályok, hordók sérülése esetén a keletkezett nyílást ideiglenesen le kell zárni, és 

gondoskodni kell a tartályban maradt anyag ép tároló edényzetbe történő biztonságos 

leürítéséről, átfejtéséről. Csővezetékek sérülése esetén a sérüléshez legközelebb eső elzáró 

szerkezetet kell használni. A sérülés helyét átmenetileg el kell zárni és a sérült szakaszban 

visszamaradó anyag biztonságos leürítéséről gondoskodni kell. 
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5.12. Hatásfolyamatok kiterjedése 

 
Várható zajkibocsátás hatásterülete 
 
Építés 
 
A zajvédelmi szempontú hatásterület határának Lakóterület (falusias beépítésű) és Temető 

területi funkció érintettsége esetén az a) pontban megfogalmazottat, a különböző 

mezőgazdasági területek érintettsége esetén a d) pontban megfogalmazottat tekintjük. 

 
Hatásterület lehatárolására vonatkozó adatok: 

Szabályozási terv 

szerinti besorolás 

Zajterhelési 

határérték 

nappal 
(dB) 

Háttérterhelés 
nappal 

(dB) 

Zajterhelés 

értéke a 

hatásterület 

határvonalán 
nappal 

(dB) 

Hatásterület 

nappal 
(m) 

Lf – falusias lakóterület 
T - temető 

65 - 55 ~ 55 

Má - Gazdasági terület  70 - 60 ~ 35 

 

A zajvédelmi hatásterületet a következő ábrán ismertetjük: 
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28. ábra: Zajvédelmi hatásterület 

 
 

A vezetékfektetés zajhatásterülete Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, 

Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések területét érinti.  

 
A legközelebbi védendő létesítmény Ecsegfalva, Fő u. Temetője található, 55 m-re az építési 

tevékenységtől. 
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29. ábra: Zajvédelmi hatásterület – Ecsegfalva (háttérkép: szabályozási tervtérkép-részlet) 

 

 

A zajvédelmi hatásterületen védendő lakóépület nem található. A hatásterület a temető 

telekhatárával érintett. Az építkezési tevékenység átmeneti jellegű zajterhelést jelent. 

 

Üzemelés 
 
A tervezett tevékenység üzemelésének időszakában nem okoznak környezeti zajterhelést. 

 

Várható levegőtisztaság-védelmi hatásterület 
 
Építés 
 
A vezetékfektetés során kibocsátott légszennyező anyagok becsült közvetlen hatástávolságait 

az alábbiakban foglaljuk össze (PM10: 24h határérték). 

 SO2 CO NOx PM10* TNMHC 
(CH) 

1 h határérték 
µg/m3 

250 10000 200 50 - 

Alapterheltség 7.5 450 12 12 0 
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 SO2 CO NOx PM10* TNMHC 
(CH) 

A-feltétel távolsága - - 36 - - 

B-feltétel távolsága - - 34 - - 

C-feltétel távolsága 26 26 34 23 26 

Vizsgált távolság 500 500 500 1000 500 

Átlagos rövid idejű terheltség 

a vizsgált területeken 
µg/m3 0.405 6.41 12.6 16.9 1.31 

 

A vezetékfektetés eredő hatástávolsága 36-36 m a nyomvonal közepétől számítva. 

Védendő létesítmény nem található a hatásterületen. 

 

30. ábra: A levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

 

 

A vezetékfektetés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, 

Vésztő, Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések területét 

érinti.  
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Közvetettek a végső hatásviselőkre kifejthető hatások: emberi egészség romlása, ökológiai 

veszteségek, korrózió, klímaviszonyok változása stb. Ezen közvetett hatások függnek az érintett 

környezet jellemzőitől: a környezeti elemek adottságaitól. Ezek közül is meghatározó az emberi 

egészség, a kitettség (expozíció), a kockázatviselés.  

 
Mivel a közvetlen levegőkörnyezeti hatások lokálisak, ideiglenesek és nem jelentősek, a 

közvetett levegőkörnyezeti hatásokkal sem kell számolni.  

 

Üzemelés 
 
Mivel a tervezett vezeték üzemelése során pontforrás nem létesül, levegővédelmi 

hatásterület sem határozható meg.   

 
 
5.13. Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

 
A tervezett beruházás helyszíne Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, 

Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések területe. A magyar-román 

határhoz legközelebb eső vezetékszakasz Sarkad területén található, mely több mint 12 km-re 

fekszik az országhatártól. Ezek alapján tehát elmondható, hogy a tervezett beruházás során sem 

az építés, sem az üzemelés, sem a felhagyás során nem számolhatunk országhatáron 

átterjedő környezeti hatásokkal.  
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5.14. Erdő igénybevétel 

 
A tervezett vezeték nyomvonala a Vésztő Város közigazgatási területén erdőterületet érint (31-

33. ábra). A tervezett vezetékfektetés a tervezett nyomvonal 5-5 méteres sávjában vesz igénybe 

területet Vésztő külterület 0324/6 (erdő) helyrajzi számú területen. 

 
A Vésztő külterület 0324/6 helyrajzi számú, erdő művelési ágú ingatlan területén keresztül 

kerülne átvezetésre a tervezett vezetékfektetés nyomvonala (31. ábra). A terület igénybevétele 

a vezetékszakasz nyomvonalában időleges. 

 
31. ábra: A nyomvonal által keresztezett erdőterület elhelyezkedése 

 
 
A tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás adatai 
 

Helység: Vésztő 

Fekvés: külterület 

Helyrajzi szám: 0324/6 

Alrészletjel: E2 
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Az erdészeti hatósági nyilvántartásban szerepel a tervezett nyomvonal által érintett terület. 

 
Az érintett terület erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti területazonosító adatai 

Helység: Vésztő 

Helyrajzi szám: 0324/6 

Tagszám: 130 

Részlet jel: A (10) 

Körzet, erdészeti táj: Körös-vidéki körzet, Berettyó-Körös-vidék  

Natura 2000:  Nem része a hálózatnak 

Védettség: Nem védett terület 

 

32. ábra: Erdőterület keresztezése Vésztő külterületén  

 

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

 

A tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal 

 
A Vésztő külterület 0324/6 helyrajzi számú területek nagysága: 2 ha 9100 m2. Az erdőterületen 

kb. 90 m hosszú vezeték haladna át (33. ábra). Az igénybe vett terület nagysága a nyomvonal 

mentén 5-5 méter. Tehát a teljes erdőterület kb. 3 %-át érintené a tervezett beruházás. 

 

 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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33. ábra: Az érintett erdőterület elhelyezkedése a tervezett nyomvonal szakaszon 

 

Jelmagyarázat:  
sárga sokszög = erdőterület, piros szaggatott vonal =  a tervezett vezeték nyomvonala 

 

Az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas helyszínrajz 

 
Az erdőterület keresztezését és azok környezetét a 3. számú mellékletben található 1:10 000 

méretarányú részletes helyszínrajz szemlélteti.  

 

Érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölése  

 
A tervezett vezetékfektetés Vésztő külterület 0324/6 (erdő) helyrajzi számú területen érint 

erdőterületet. A terület igénybevétele időleges, nem végleges, tehát a nincs szükség 

csereerdősítésre.  

 

A tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolása 

 
A tervezett vezetékkiváltás nyomvonala az erdőterületek keresztezésének esetében olyan 

helyszín kiválasztására került sor, ahol a lehető legkisebb mértékű növényzet eltávolítására lesz 

szükség (lásd a 31-33. ábra). A HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomásba érkező térségi 

szénhidrogén kutak termelvényének (és a jövőben feltárandó térségi szénhidrogén utak 

termelvényének) szállítása ezúton válik megoldhatóvá.  
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6. A TEVÉKENYSÉG ÉGHAJLATVÉDELMI VIZSGÁLATA 

 

6.1. Éghajlatvédelmi szempontok 

 
Jelen beruházás esetében a felszín alatti szénhidrogén vezeték érzékenységét vizsgáltuk. Mivel 

a tervezett vezeték a felszín alatt kerül elhelyezésre, a kitettségük minimális.  

 
Az éghajlatváltozás valamilyen módon minden tevékenységet, beruházást érint. A felmelegedés 

növekvő üteme és nagyságrendje, továbbá az éghajlati rendszerben tapasztalt más változások 

növelik a súlyos, átfogó és esetenként visszafordíthatatlan káros hatások kockázatát. Az 

éghajlatváltozás befolyásolja a környezeti és társadalmi rendszereket, melyek körülveszik a 

fizikai eszközöket és infrastruktúrákat, és azok kölcsönhatását ezekkel a rendszerekkel.  

 
Az érintettség mértéke az egyes tényezők és éghajlati paraméterek függvényében azonban már 

változó mértékű. Az éghajlatváltozással szembeni érintettség, a klímaváltozás okozta hatások 

meghatározásához a tervezett tevékenység érzékenységelemzését, illetve a beruházási terület 

kitettség vizsgálatát szükséges részletesen elvégezni. 

 

6.2. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés  

 
Átlaghőmérséklet növekedés, forró napok számának emelkedése 

 
Az elkövetkezendő évtizedeket vizsgálva az adott területen és annak környezetében további 

átlaghőmérséklet növekedéssel kell számolnunk. Az ALADIN-Climate klímamodell alapján ez 

az értéke 1,5-2 oC között érték lehet a 2021-2050 időszakra vonatkoztatva (34. ábra), míg a 

RegCM klímamodell is hasonló 1-1,5 oC növekedést mutat az átlaghőmérséklet tekintetében 

(35. ábra). 
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34. ábra: Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon  
a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 
 

35. ábra: Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon  
a 2021-2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 
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A forró napok száma – amikor a napi maximális hőmérséklet legalább 35 oC – az elkövetkező 

30 évben várhatóan tovább fog nőni: az ALADIN-Climate klímamodell alapján a tervezett 

vezeték nyomvonal teljes hosszában 10-15 nappal (36. ábra), a RegCM klímamodell alapján 

pedig 0-5 nappal (37. ábra).  

 
36. ábra: A forró napok számának várható változása  

a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 
 

37. ábra: A forró napok számának várható változása  
a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 
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Az olyan napok száma is várhatóan nőni fog a jövőben, amelyek napi középhőmérséklete 

meghaladja a 25 oC-ot. Ezeknek a hőségriadós napok számának várható emelkedése az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján 20-25 napra tehető (38. ábra), míg a RegCM 

klímamodell alapján 0-5 nappal nőhet a hőségriadós napok száma (39. ábra). 

 
38. ábra: A hőségriadós napok számának várható változása  

a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 
 

39. ábra: A hőségriadós napok számának várható változása  
a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján  
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A növekvő átlaghőmérséklet és a hőmérsékleti mutatók befolyásolhatják a terület 

mikroklimatikus viszonyait. A tervezett vezeték nyomvonalának környezetében főként 

mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, ami növeli a terület kitettségét. 

 

Csökkenő csapadékmennyiség, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 

 
Az átlagos évi csapadékösszeg mindkét klímamodell alapján csökkenő tendenciát mutat. Az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján 50-75 és 25-50 mm-rel kevesebb csapadék (40. ábra), 

a RegCM klímamodell alapján akár 25-50 mm-rel kevesebb csapadék várható évente a 2021-

2050 között (41. ábra).  

 
40. ábra: A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján 
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41. ábra: A csapadék várható változása Magyarországon  
a 2021-2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 

 
 

A várható évi kevesebb csapadékmennyiség viszont rövid idő alatt, intenzív zápor formájában 

érkezik, ami egyre gyakoribbá válik. A klímamodellek alapján nő azoknak a napoknak a száma 

is, amikor 0 oC-nál magasabb hőmérsékleten 30 mm-t meghaladó csapadékot mérhetünk. 

 

6.3. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

 
A tervezett vezetékfektetés nyomvonalában felszíni létesítmény kialakítására nem kerül sor. A 

vezeték kezdőpontja a HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő, végpontja az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló 

állomás lesz. A vezeték üzemeltetése közben zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi 

hatásterület nem mérhető-   

 
A potenciális hatások az érzékenységétől, illetve a helyszín éghajlatváltozásnak való 

kitettségétől függnek. A tevékenységet érő potenciális fizikai hatások az esetben fordulhatnak 

elő, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a helyszín ki van téve az 

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennállása esetén az érzékenység, valamint a 

kitettség mértékének nagyságából a potenciális hatás mértéke is meghatározható. A vizsgált 

éghajlati paraméterek összegzése: 
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Hőhullámos napok és forró napok számának növekedése 

Érzékenység Kitettség Hatás 

Semleges Semleges Semleges 

 
Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék számának és intenzitásának növekedése 

Érzékenység Kitettség Hatás 

Semleges Semleges Semleges 

 

 
6.4. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 

 
A mivel a tervezett vezeték működése üvegházhatású gáz kibocsátásával gyakorlatilag nem jár, 

ezért az éghajlati tényezőkre a hatása semleges. A tervezett tevékenység során az építés 

fázisában fordul elő olyan művelet (pl. kapcsolódó gépjárműforgalom, hegesztés, festés), mely 

során minimális mértékű üvegházhatású gázokat bocsát ki. Ezek igen rövid ideig tartó – néhány 

napos – tevékenységek és az üzemelés időszakában már nem okoznak további kibocsátást.  

 
 
6.5. A tervezett fejlesztésre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás bemutatása 

 
Mivel a tervezett vezeték a felszín alatt helyezkedik el és a klímaváltozással járó szélsőséges 

időjárás érdemi hatást nem gyakorol rá, így alkalmazkodási intézkedéseket ebben az esetben 

nem szükséges hozni.  

 
 
7. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 

 
A technológiai folyamatok leírása és azok környezeti hatásainak becslése a korábbi 

beruházások során szerzett ismeretek alapján történt. A beruházó cég többéves működése során 

az építési és működési tevékenységek környezeti hatásai jól dokumentáltak, tapasztalati és 

mérési eredményekkel rendelkeznek. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A HHE Sarkad Kft. a szénhidrogén mezőbeni vezeték kiépítését kívánja megvalósítani Békés 

megyében Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Vésztő, Körösladány, Szeghalom, Dévaványa, 

Kertészsziget és Ecsegfalva települések területén. A tervezett vezeték hossza kb. 50,65 km, 

Átmérője 350 mm, engedélyezési nyomása PN100.  

 
A tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás a 

Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű 

beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján. 

 
A tervezett gázvezeték nyomvonala országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti 

terület nem érint. A nyomvonal által keresztezett HUKM20016 azonosító számú Natura 2000 

terület esetében a site keresztezése a folyóra merőlegesen, a felszín alatt történik. A vezeték 

irányított, földfelszín alatti fúrással kerüli ki a Natura 2000 területet, a folyó töltésének ármentes 

oldaláról indítva, ezért a kivitelezés jelölő élőhelyet, vagy jelölő faj állományát nem érinti. 

A kivitelezés a (felszín alatt) keresztezett Natura 2000 terület élővilágára nézve semleges hatást 

fejt ki. A tervezett vezeték nyomvonala Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét 

érinti. 

 
A vizsgált területen keresztezett további vízfolyások esetében szintén a meder megbontása 

nélkül, irányított vízszintes fúrással tervezett a kiépítés, így a felszíni vizes élőhelyek nem 

károsodnak. A kisebb csatornák, árkok keresztezése pedig a meder átvágásával történik, 

azonban ezek olyan időszakos vizes élőhelyek, melyek csak extrémen csapadékos években 

alakulnak ki.  

 
Összességében megállapítható, hogy amennyiben a kivitelezést a kedvezőtlen hatások 

mérséklése fejezetben előirányzott korlátozások betartása mellett végzik, a kivitelezésnek 

elviselhető mértékű hatása lesz az élővilágra.   

 
A vezetékfektetés hatásterülete nappali időszakban Falusias lakóterületen és Temető 

területén 55-55 m, Mezőgazdasági területen 35-35 m széles sáv a nyomvonaltól számítva 

(lásd a 23. ábra). Éjszakai munkavégzés nem várható. A legközelebbi védendő létesítmény 
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Ecsegfalva, Fő utcában található Temetője 55 m-re az építési tevékenységtől (lásd a 24. ábra). 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás sem az építés, sem pedig az 

üzemelés időszakában nem fog határérték feletti zajterhelést okozni a zajtól védendő 

területen. Megállapítható, hogy a szállítási útvonalak melletti zajtól védendő terület közúti 

közlekedésből származó zajterhelését nem befolyásolja majd érzékelhetően a kivitelezési 

tevékenység. 

 
A vezetékfektetés levegővédelmi hatásterülete kén-dioxid, szén-monoxid, nem-metán 

illékony szerves vegyületek vonatkozásába a nyomvonaltól mért 26-26 m széles sáv, 

nitrogén-oxidok vonatkozásában a vezetékfektetés kezdőpontjától 36-36 m széles sáv 

területe a hatástávolság (lásd a 25. ábra). Védendő létesítmény nem található a 

hatásterületen. A vezetéképítés során légszennyező pontforrás nem létesül, így az üzemelés 

során pontforrás által kibocsátott légszennyezés nem lesz. A vezeték zárt rendszerű, fenntartása 

során levegőszennyezéssel nem kell számolni.  

 
A tervezett technológia zárt rendszerű, normál üzemi körülmények között a felszíni 

létesítmények, valamint a kapcsolódó vezeték működése nem terheli sem a felszín alatti 

vizeket, sem pedig a földtani közeget. A tevékenység várható környezetterhelése és 

környezetigénybevétele a földtani közeg és a felszín alatti vizek szempontjából semleges.  
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