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1. Előzmények 
Magyarország Kormánya az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, 
valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (IX. 
14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. 58. pontjában nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá nyilvánította az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és 
-kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15) projektet, melynek része az érintett három település 
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése is.  
A településeken a szennyvízelvezetés és tisztítás jelenleg megoldatlan. Az érintett 
önkormányzatok évtizedek óta tervezik a probléma megoldását Ennek érdekében az elmúlt 
közel két évtizedben – további településekkel is összefogva – többször is pályáztak beruházási 
támogatásra, de egyszer sem sikerült támogatást nyerniük. Erőfeszítésük 2018-ban végre 
eredményes lett és támogatást nyertek szennyvízberuházásuk megvalósításához.  
A jelen projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott 
ingatlanok számára szennyvízelvezető hálózat létesítése és arra a lakott/hasznosított ingatlanok 
rákötési lehetőségének a biztosítása. 
 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján:  
 

104. Szennyvízgyűjt ő hálózat 
 

a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól 

b) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a 
tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a 
védőövezeten nem zárja ki), védett természeti 
területen, Natura 2000 területen, barlang 
védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől 

 

A tervezett szennyvíztisztító telep kiépítendő hidraulikai kapacitása: 452 m3/nap, biológiai 
kapacitása 5 130 LE. 
Tekintve, hogy a tervezett szennyvíztisztító biológiai kapacitása 5130 LE, ezért a 104. a.) pont 
alapján a szennyvízgyűjtő hálózatra vonatkozóan le kell folytatni az előzetes vizsgálati eljárást. 
 
Az eljárás során a területileg illetékes Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység 
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Amennyiben igen, akkor a 
rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében környezeti hatásvizsgálati eljárásra kerül sor. 
Ha az előzetes vizsgálat alapján nem várhatóak jelentős környezeti hatások, abban az esetben a 
rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadandó határozatban a hatóság megállapítja, 
hogy a tevékenység milyen engedély birtokában kezdhető meg. 
 
Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő teljes körű dokumentáció. 
 
 
 
 



TIARELLA Kft. -  7  - munkaszám:  1137/2018. 
 

 

2. Azonosító adatok 
 
2.1. Az engedélykérő adatai 
Neve: Tarnaméra Község Önkormányzata 
Székhelye: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6. 
Képviseli: Timár László polgármester 
 
2.2 A dokumentáció készítőinek adatai 
Név: Faggyas Szabolcs 
Engedély száma: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) táj- és természetvédelem 

SZKV-1.1.hulladékgazdálkodás 
SZKV-1.2. levegőtisztaság-védelem 
SZKV-1.3. víz- és földtani közeg védelem 
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem 

 
2.3. Az érintett területre vonatkozó adatok 
A tervezett csatornahálózat Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged községek közigazgatási 
területén belül kerül kiépítésre. 
A tervezett szennyvíztelep helyszíne: Tarnaméra 07 hrsz. 
 
Tervezett szennyvízbekötések száma: 
Tarnaméra: 774 db 
Boconád: 630 db 
Nagyfüged: 678 db 
összesen: 2 082 db 
tervezett szennyvízbekötéssel  
ellátandó ingatlanok (lakó és közületi fogyasztók) száma: 2082 db 
házi beemelő egység a tervezési területen: 0 db 

 
3. Tervezett tevékenység célja 
A tervezett tevékenység célja a települési szennyvíz- kezelés és csatornázás teljes körű kiépítése 
A tervezett tevékenység, mivel közszolgáltatást végez, továbbá környezetvédelmi 
beruházásnak is minősül, ezért azt közérdekűnek tekinthetjük. 
 
 
 

4. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai 
 
4.1. A tevékenység volumene 
A beruházás volumene közepes mértékű, települési jelentőségű szennyvíztelep és 
csatornahálózat kiépítésére vonatkozik.  
 
A 25/2002. (II. 27.) Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 5. sz., Agglomerációk 2000-10.000 LE 
közötti szennyvízterheléssel, normál területen c. táblázata alapján (hatályos: 2016. július 30-
tól): 
agglomeráció központi települése:  Tarnaméra 
agglomeráció települései:   Boconád, Nagyfüged, Tarnaméra 
lakos szám:    4548 fő 
agglomeráció szennyvízterhelése: 5300 LE 
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A településen a szennyvizek összegyűjtésére még nem került sor, ezért eddig konkrét 
mennyiségi és minőségi meghatározások nem történtek. Alapadatként a hasonló lélekszámú 
településeken keletkezett szennyvizek paraméterei az irányadóak.  
A csatornában összegyűjthető szennyvizek tervezés szempontjából mértékadó mennyiségi és 
minőségi adatait az alábbiakban soroljuk fel. 
A tervezési területen szolgáltatói, ipari fogyasztó nem lesz, a keletkező víz házi jellegű, 
kommunális szennyvíz.  
Minősége, összetevői megfelelnek a rendeletekben rögzített közcsatornába bocsátás 
feltételeinek, a tisztító telepre közvetlenül bevezethető. Az ivóvíz fogyasztási adatok alapján 
valószínűsíthető a szennyvíz rendkívüli töménysége. 
 
Hidraulikai terhelési adatok: 
A szennyvíztisztító telepre érkező mértékadó szennyvízhozam:  

A tervezett tisztítótelepre közvetlenül két végátemelő felől két nyomóvezetéken érkezik a 
településeken összegyűjtött szennyvíz. 

A TM-I. jelű végátemelő Tarnaméra és Boconád csatornán összegyűjtött kommunális 
szennyvizeit továbbítja a szennyvíztisztító telepre  a TM-NY-1 jelű D160 KPE 
nyomóvezetéken. 

Az átemelőre érkező és a szennyvíztisztító telepre továbbítandó napi szennyvízmennyiség: 

Qd = 171 m3/d + 118 m3/d = 289 m3/d 

Várható óracsúcs szennyvízhozam (Z=1/8) 

Q h max =36,1 m3/h = 10,0 l/s 

Az  NF-I. jelű végátemelő Nagyfüged község csatornán összegyűjtött kommunális szennyvizeit 
továbbítja a tisztítótelepre az  NF-NY-1 jelű D140 KPE nyomóvezetéken. 

Az átemelőre érkező és a szennyvíztisztító telepre továbbítandó napi szennyvízmennyiség: 

Qd = 143 m3/d 

Várható óracsúcs szennyvízhozam (Z=1/8):  

Q h max =17,9 m3/h = 5,0 l/s 

A tisztítótelepre érkező óracsúcs szennyvízhozam:  

Q h max = 54 m3/h=15,0 l/s 

A tervezett szennyvíztisztító telep kiépítendő hidraulikai kapacitása: 452 m3/nap, biológiai 
kapacitása 5 130 LE. 
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4.2. A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a 
kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 
Jelen előzetes vizsgálati eljárás, valamint a vízjogi létesítési és üzemelési engedélyezési 
eljárástól függően – a tervezett tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2019. IV. 
negyedév 
- a telepítés megkezdésének várható időpontja:  2019. I. negyedév 
- az üzemelés várható időtartama: 25-30 év 
A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: folyamatos, egész évben 
 
 
4.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja 
4.3.1. A telephely 
4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése 
Az érintett terület az Alföld nagytáj, Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkság középtájon belül a 
Gyöngyösi-sík kistájban található.  
A csatornázás a település teljes belterületét érinti. 
A tervezett szennyvíztisztító telep területe Tarnaméra Község külterületén található, a 
belterülettől keleti irányban. A tisztított szennyvíz vezetéken keresztül kerül bevezetésre a 
Tarna patakba.  
A telepnek kijelölt helyszín jelenleg földesúton megközelíthető.  
 
A szennyvíztelepre bekötő nyomóvezetékek kezdő és végponti EOV koordinátái 
NF NY-1 D140 KPE 
 Kezdőpont: Y = 729862; X = 260225 
 Végpont: Y: 733669; X = 258220 
 
TM NY-1 D160 KPE 

Kezdőpont: Y = 733643; X = 257104 
 Végpont: Y: 733672; X = 258219 
 
Végátemelők központi koordinátái 
NF-I. jelű végátemelő 

Központi koordináta: Y = 729869; X = 260224 
 
TM-I. jelű végátemelő 

Központi koordináta: Y = 733644; X = 257099 
 
 
 
4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok 
A csatornázás a teljes belterületet érinti. 
 
4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkciója 
A tervezett csatornázással érintett ingatlanok jellemzően közterületek, a települések belterületi 
útjai. 
 
4. 3.1.4. A telephely jelenlegi infrastruktúrája 
A településeken a szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs kiépítve. A belterületen 
keletkező szennyvizek jelentős része a házi szikkasztókon keresztül a talajba kerül szennyezve 
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a legfelső talajvízrétegeket, közvetve a mélyebb – vízadó – rétegeket is. A talajba kerülő 
szennyvíz veszélyezteti – az ivóvíz réteg mellett – a településen élők egészségét és az épített 
környezetet. Ezért kell a szennyvízelvezetés elhelyezést minél előbb megoldani. A 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése rendezett, közművesített belterületen valósul meg. 
 
A községek belterületén többnyire a földszintes lakóház építkezés a jellemző. Az utcákban az 
elektromos, telefon, víz és gázhálózat csaknem teljes körűen ki van építve. Az utcák 8 %-a 
szilárd burkolattal ellátott. A csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépített, döntően nyílt 
felszínű földmedrű és burkolt csatornahálózattal megoldott. 
 
 
4.3.1.5. A tevékenység területigénye 
A tervezett csatornázás a teljes belterületet érinti. Külterületen csak a tervezett szennyvíztelep 
és a csatornahálózatból jövő nyomóvezeték, valamint a tisztított szennyvíz elvezető vezetéke 
épül ki. A szennyvíztelep mintegy 6726 m2 nagyságú ingatlanon létesül. 
 

 
1. ábra: Az érintett települések és a tervezett szennyvíztelep helyszíne GoogleEarth térképen 
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2. ábra: Nagyfüged Község csatornázásának helyszínrajza 

 

 
3. ábra: Tarnaméra Község csatornázásának helyszínrajza 
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4 ábra: Boconád Község csatornázásának helyszínrajza 

 
 
 
4.3.2. A telephely környezetének jellemzése 
Magyarország kistájainak katasztere (szerk.: Dövényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapján  
4.3.2.1. Domborzat 
A kistáj 93 és 135 m közötti tszf-i magasságú teraszos hordalékkúpsíkság. A felszín 
orográfiailag kétarcú. Nyugati része, a Tarna és a Gyöngyös síkja alacsonyabb, csaknem 
teljesen sík (átlagos relatív relief 2 m/km2); felszínét folyóvízi formák (holtmedrek, lefűzött 
morotvák) fedik. Ez a Zagyva és a Tarna magasabb hordalékkúpja közé ékelt vizenyősebb 
terület, típusát tekintve tagolt, ill. hullámos síkság. A K-i rész közepétől 5-10 méteres peremmel 
emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkúpjának megmaradt K-i szárnya (Hevesi-
homokhát). Átlagosan 5 m/km2-es relatív reliefű, hullámos síkság; felszínét a szél formálta. 
 
4.3.2.2. Földtani jellemzők 
Az újpaleozoos és mezozoos képződményekből álló alaphegység kb. 3 km, a Tura-Hatvan-
Mezőkövesd vonalban húzódó rögvonulat pedig kb. 2 km mélyen érhető el. A felszín közelében 
a több száz méter vastag felső-pannóniai üledékek D felé (a posztpannóniai süllyedés mértéke 
erősödésének megfelelően) vastagodnak. Ezekre jelentős vastagságú, kaviccsal, durva 
homokkal jellemezhető pleisztocén hordalékkúpanyag települt. Ezek a rétegek Aldebrőn, 
Kálon, Tarnabodon, Boconádon jelentősebb kavicskészletet tartalmaznak. A tartós süllyedés 
következtében a felszínen, ill. a felszín közelében csak felső-pleisztocén és holocén üledékek 
vannak. A felső-pleisztocénben még egységes Gyöngyös-Tarna-hordalékkúp a holocén 
kezdetén élesen kettévált; a K-i, magasabb szárnyon löszös homokkal, homokos lösszel fedett 
futóhomok a jellemző, a Ny-i, alacsonyabb rész infúziós lösszel és holocén folyóvízi 
feltöltésekkel borított. A kavicsösszletek igen jó vízbázist jelentenek. 
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4.3.2.3. Talajviszonyok 
A táj a Mátra felől érkező vízfolyások hordalékkúpján helyezkedik el. A Mátra előterében 
nyirokszerű málladékon, ill. löszös anyagokon csernozjom barna erdőtalajok képződtek (10%), 
amelyeket a fekete nyiroktalaj csak kis foltokban tarkít. A nyirok alapkőzeten az erdőtalaj 
mechanikai összetétele agyagos vályog, a löszön pedig vályog. Földminőségük 45-60 (int.) 
pontokkal jellemezhető. Szántóként hasznosíthatók. 
A táj nyugati, magasabb térszínt alkotó homokos üledékein 25-45 (int.) pont közötti minőségű 
barnaföldek találhatók (3%), amelyek 95%-ban szántóként és 5%-ban gyepterületként 
hasznosíthatók. 
A Káltól D-re húzódó homokterületeken gyenge termékenységű (int. 25-35) kovárványos barna 
erdőtalajok (2%) találhatók. Szántóként 60%-uk, erdőterületként 20%-uk hasznosulhat. A 
fennmaradó területet települések foglalják el. 
A barnaföldeket az alacsonyabb térszíneken humuszos homoktalajok (1%) váltják fel. 
Hasznosításuk a barnaföldekével szinte azonos, de 5%-ban erdőhasznosítás is lehetséges.  
A táj talajvíz közeli (3-5 m) löszös üledékein réti csernozjom talajok (22%) fordulnak elő. 
Csány környékén a kilúgozott, azaz a felszínen nem karbonátos változatok termékenysége a 65-
80 (int.), míg Tarnazsadány környékén a felszíntől karbonátos változatok a 95-120 (int.) 
földminőségi kategóriákba tartoznak. Szántóként (90%) és rét-legelőként hasznosulhatnak. 
A patakvölgyek (Tarnóca, Gyöngyös) öntésanyagain agyagos vályog vagy agyag mechanikai 
összetételű nyers öntéstalajok (1%) vannak. Földminőségi besorolásuk alapján a 30-45 (int.) 
minőségi kategóriába tartoznak. Hasznosításuk a réti talajokéhoz hasonló. A különbséget az 5-
10%-nyi ligeterdei hasznosítás jelentheti.  
A réti talajok közé ágyazottan, változatos elhelyezkedésben réti szolonyec (9%) és sztyepesedő 
réti szolonyec (5%) talajok is előfordulnak. Főként (80%) szikes legelőként és rétként 
hasznosulhatnak. 
A réti csernozjom talajok mélyben sós változata 25 területet foglal, agyagos vályog mechanikai 
összetételű, 50-60 (int.) pont földminőségű, főként (85%) szántóként és gyepterületként 
hasznosítható. 
 
4.3.2.4. Vízrajz 
A Közép-Tisza Ny-i oldalát a tájnévvel ellenkezőleg a Tarna vízrendszere tölti ki. A Tarnának 
(105 km, 2116 km2) Aldebrőtől Jászjákóhalmáig terjedő 49 km-es szakasza tartozik ide, 1490 
km2-el. Mellékvizeket a Kígyós-patak (26 km, 46 km2) kivételével csak jobbról kap. Ezek: 
Tarnóca (36 km, 180 km2), Bene-patak (31 km, 152 km2), Gyöngyös-patak  (44 km, 544 km2), 
Ágói-patak (47 km, 264 km2). Valamennyi a Mátrában ered és az ottani lefolyásviszonyokat 
közvetítik a sík kistájra. Maga a terület száraz, gyenge lefolyású és vízhiányos. 
Az Ágói-patak kivételével valamennyi vízfolyásról vannak részletes vízjárási adatok. Az 
árvizek a kora nyári csapadékos periódusban gyakoriak, míg a kisvizek a száraz őszön 
általánosak. A vízminőség a sok kommunális szennyezéstől III. osztályú. 
Csupán 4 kis természetes tava van, amelyek együttes területe 3,5 ha.  
A „talajvíz” mélysége a terület É-i szegélyén még helyenként 4-6 méter, de D-en már 
mindenhol 2-4 m között van. Kémiai jellege Kápolna-Jászárokszállás-Jászdózsa között 
nátrium,- máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A keménysége Káltól lefelé a 
Tarna mentén 25-35 nk°, máshol 15-25 nk°. A szulfáttartalom csak a települések körzetében 
haladja meg a 60 mg/litert. 
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma jelentős. Mélységük 100-200 méter 
között van, a vízhozamuk nem éri el a 100 l/p-et, de mélyebb fúrásokból tekintélyes 
vízmennyiséget is nyerhetnek. Jászárokszállásnak 52 °C-os, Tarnamérának 39°C-os vizű kútja 
van, amelyek fürdőt táplálnak. 
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A lényegében teljes körű vezetékes vízellátás mellett mindössze két településen van 
csatornahálózat, így a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya kistáji szinten 
mindössze 19,2% (2008). Ez tartós veszélyt jelent a felszín alatti vizek minőségére. 
 
4.3.2.5. Éghajlati jellemzők 
Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhető kistáj. A napsütéses órák évi száma É-on 
1900, D-en 1950, a nyári évnegyedben 740-760, a téliben kb. 180 óra napsütés várható.  
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C, de a déli részeken ennél magasabb, 10,2 °C. a vegetációs 
időszak középhőmérséklete 17,0-17,2 °C. a napi középhőmérséklet 196-200 napig meghaladja 
a 10 °C-ot, a tavaszi átlépés ápr. 2-5. között, az őszi okt. 17-20-án várható. Az ápr. 9-13. és okt. 
22-24. közötti időszak (190-195 nap) fagyoktól mentes. Az évi abszolút hőmérsékleti 
maximumok átlaga 34,0 °C, ÉK-en ennél valamivel alacsonyabb, 33,5 °C. Az évi abszolút 
minimumok átlaga -16,0 és -16,5 °C körül alakul. 
Az évi csapadék átlagosan 530-540 mm körül van. A vegetációs időszakban 310-320 mm eső 
esik. Kompolton hullott 24 óra alatt a legtöbb csapadék, 177 mm. A téli időszakban átlagosan 
ÉK-en 38, máshol 32-35 napig borítja hó a földeket; az átlagos maximális hóvastagság 16-18 
cm. 
Az ariditási index 1,30 körüli.  
A Mátra szélárnyékoló hatása miatt főleg a nyugatias és a keleties szelek dominálnak; az átlagos 
szélsebesség 2,5 m/s körül van. 
Főként a kisebb vízigényű szántóföldi és kertészeti kultúrák számára jó az éghajlat öntözés 
nélkül. 
 
4.3.2.6. Növényzet, állatvilág 
Az érintett térség növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartományon belül a 
Eupannonicum flóravidék, azon belül pedig a Preamatricum flórajáráshoz tartozik. 
 
 
A tágabb környezet jellemző növényzete (Magyarország földrajzi kistájainak növényzete 
alapján – Schmotzer András 2008 nyomán) 
Fragmentális természetközeli gyepekkel (10%) tarkított kultúrtáj, ahol az erdők aránya igen 
alacsony (A hegylábperemi löszvegetáció maradványa a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), dunai 
szegfű (Dianthus collinus), piros kígyószisz (Echium maculatum), pázsitlevelű homokhúr 
(Arenaria procera) és pusztai meténg (Vinca herbacea). Jóval gyakoribb, általánosan elterjedt 
a macskahere (Phlomis tuberosa) és nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale). Erdőkben 
helyenként a tatár juhar (Acer tataricum), magas gyöngyperje (Melica altissima) és parlagi 
rózsa (Rosa gallica) is fennmaradt, míg egykori vízfolyások mellett jelentős állománya van a 
sziki kocsord (Peucedanum officinale), réti őszirózsa (Aster sedifolius) és fátyolos nőszirom 
(Iris spuria) fajoknak. Szikeseken jellemző a kígyófark (Pholiurus pannonicus), sziki és pusztai 
here (Trifolium angulatum, T. retusum). Szórványos előfordulású homoki fajok: homoki útifű 
(Plantago indica), fehér pemetefű (Marrubium peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum). 
Patakok mentén, mocsárréteken gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemző lehet az 
őszi kikerics (Colchicum autumnale), fényes borkóró (Thalictrum lucidum). 
 
Gyakori élőhelyek: D34, OC, OB, F1b, F2;  
közepesen gyakori élőhelyek: F3, H5a, B1a, RB, BA, RC;  
ritka élőhelyek: H5b, H4, OA, B5, J4, L5, F1a, RA, P2a, B3, A3a, B2, B6, F5, J5. 
 
Fajszám: 600-700; védett fajok száma: 20-25; özönfajok: selyemkóró (Asclepias syriaca), 
aranyvessző-fajok (Solidago spp.), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), gyalogakác 
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(Amorpha fruticosa), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), 
kései meggy (Prunus serotina), akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Ailanthus altissima). 
 
Az érintett területek növényzete 
A tervezett szennyvíztelep területével jelen előzetes vizsgálati dokumentáció nem foglalkozik, 
mivel csak a csatornahálózat a része. A települések belterületén jellemzően ültetett növényzet 
található, főként fásszárúak. Érdemi gyepvegetáció sehol sem található, a vízfolyások 
keresztezésénél a vízfolyások medrében a mederre jellemző fajok fordulnak elő. Jelentős 
különbség nincs a három településen jelen lévő fafajok között. 
Főbb fajok: fekete bodza (Sambucus nigra), magas kőris (Fraxinus excelsior), virágos kőris 
(Fraxinus ornus), fehér fűz (Salix alba), szivarfa (Catalpa bignonioides), juharlevelű platán 
(Platanus x acerifolia), kislevelű hárs (Tilia cordata), hazai nyarak (Populus sp.), fehér akác 
(Robinia pseudoacacia), fenyőfélék (Pinus sp.), nyugati tuja (Thuja occidentalis), fehér fűz 
(Salix alba), japánakác (Sophora japonica), törökmogyoró (Corylus colurna), tövises lepényfa 
(Gleditsia triacanthos), közönséges dió (Juglans regia), ezüstfa (Eleagnus angustifolia), 
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), vénicszil (Ulmus laevis), hegyi juhar (Acer 
pseudoplatanus). 
Az utcákon számos gyümölcsfa is előfordul. 
Helyi védett fa tudomásom szerint nincs a településen. 
 
Következtetések, összegzések 
Az engedélyezéssel érintett belterületi szakaszok Natura 2000 jelölő élőhelyeket nem érintenek, 
Natura 2000 jelölő növény- és állatfaj konkrét előfordulási helyeként nem ismertek.  
 
Állatvilág 
A terület állatföldrajzi szempontból a Közép-dunai faunakerület, Matricum faunakörzet, 
Eumatricum faunajárásába tartozik. 
Jellemző állatfajok a területen a környékbeli külterületekre is jellemző fajok, mint pl.: róka 
(Vulpes vulpes), őz (Capreolus capreolus), mezei nyúl (Lepus europaeus). A védett állatfajok 
közül feltehetően előfordul a területen a vakond (Talpa europae), a keleti sün (Erinaceus 
concolor) is.  
Madárfajok közül a településekre is jellemző gyakori énekesmadarakat lehet megemlíteni, mint 
a széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer montanus), zöldike (Carduelis chloris), vetési 
varjú (Corvus frugilegus).  
A patakokban jellemző védett fajok a kétéltűek közül a kecskebéka komplex (Pelophylax kl. 
esculentus), hüllők közül a mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix natrix), 
madarak közül a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). 
 
A településeket körülölelő Hevesi-sík (HUBN10004) Natura 2000 site jelölő madárfajait az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat: A Hevesi-sík (HUBN10004) Natura 2000 terület jelölő madárfajai 

Fajok Populáció méret a site-on Site értékelése 

Kód 
 

Tudományos 
fajnév 

 

Magyar fajnév 
 
 

Típu
s 
 

Méret 
Egy-
ség 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

*A168 
Actitis 
hypoleucos 

Billegető cankó c  50  50  i  D        

A229 Alcedo atthis Jégmadár r  25  35  p  B  B  C  B  

*A052 Anas crecca Csörgő réce c    100  i  D        
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*A053 Anas 
platyrhynchos 

Tőkés réce c  100  1000  i  D        

A055 

Anas 
querquedula 

Böjti része c    300  i  C  B  C  B  

*A051 Anas strepera 

Kendermagos 
réce 

c    50  i  D        

A041 Anser albifrons Nagy lilik c  9000  11000  i  B  B  C  B  

A043 Anser anser Nyári lúd c  1800  2200  i  C  B  C  B  

A043 Anser anser Nyári lúd r  5  15  p  C  B  C  B  

A042 

Anser 
erythropus 

Kis lilik c  4  6  i  C  B  C  B  

*A039 Anser fabalis Vetési lúd  c  25  35  i  D        

A255 

Anthus 
campestris 

Parlagi pityer r  130  170  p  B  B  C  B  

*A091 Aquila 
chrysaetos 

Szirti sas w  1  3  i  D        

A404 Aquila heliaca Parlagi sas c  20  30  i  A  B  C  B  

A404 Aquila heliaca Parlagi sas p  17  21  p  A  B  C  B  

A089 Aquila pomarina Békászó sas c  1  3  i  C  B  C  B  

A029 Ardea purpurea Vörös gém c  30  50  i  C  B  C  B  

*A024 Ardeola 
ralloides 

Üstökös gém c    20  i  D        

A222 Asio flammeus Réti fülesbagoly r    5  p  C  B  C  B  

A222 Asio flammeus Réti fülesbagoly w  40  40  i  C  B  C  B  

*A061 Aythya fuligula Kontyos réce  c    50  i  D        

A060 Aythya nyroca Cigányréce r    4  p  C  C  C  C  

A060 Aythya nyroca Cigányréce c    20  i  C  C  C  C  

A021 

Botaurus 
stellaris 

Bölömbika r  25  30  p  B  B  C  B  

A396 Branta ruficollis Vörösnyakú lúd c  20  60  i  B  B  C  B  

A133 

Burhinus 
oedicnemus 

Ugartyúk r  10  15  p  B  B  C  B  

A403 Buteo rufinus Pusztai ölyv c  1  3  i  C  C  B  C  

A224 

Caprimulgus 
europaeus 

Lappantyú r  25  35  p  C  B  C  B  

*A196 
Chlidonias 
hybridus 

Fattyúszerkő r    20  p  D        

A031 Ciconia ciconia Fehér gólya c  80  150  i  B  B  C  B  

A031 Ciconia ciconia Fehér gólya r  110  120  p  B  B  C  B  

A030 Ciconia nigra Fekete gólya c  40  60  i  C  B  C  B  

A030 Ciconia nigra Fekete gólya r  2  4  p  C  B  C  B  
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*A080 Circaetus 
gallicus 

Kígyászölyv c  1  3  i  D        

A081 

Circus 
aeruginosus 

Barna rétihéja r  100  120  p  B  B  C  B  

A082 Circus cyaneus Kékes rétihéja w  90  110  i  B  B  C  B  

A084 Circus pygargus Hamvas rétihéja r  5  5  p  C  B  C  B  

*A207 Columba oenas Kék galamb c  800  1200  i  D        

A231 

Coracias 
garrulus 

Szalakóta r  90  100  p  A  B  C  B  

A122 Crex crex Haris r    120  p  C  B  C  B  

A429 

Dendrocopos 
syriacus 

Balkáni 
fakopáncs 

p  15  25  p  C  B  C  B  

*A027 Egretta alba Nagy kócsag c  100  150  i  D        

*A026 Egretta garzetta Kis kócsag c    50  i  D        

A511 Falco cherrug Kerecsensólyom r  17  18  p  A  B  C  B  

A103 Falco peregrinus Vándorsólyom c  2  4  i  C  B  C  B  

A097 

Falco 
vespertinus 

Kék vércse r  30  35  p  A  B  C  B  

A097 

Falco 
vespertinus 

Kék vércse c  200  300  i  B  B  C  B  

A153 

Gallinago 
gallinago 

Sárszalonka r    10  p  C  B  C  B  

A153 

Gallinago 
gallinago 

Sárszalonka c    200  i  C  B  C  B  

A075 

Haliaeetus 
albicilla  

Rétisas w  30  40  i  B  B  C  B  

A131 

Himantopus 
himantopus 

Gólyatöcs r  5  50  p  B  B  C  B  

A022 

Ixobrychus 
minutus  

Törpegém r  45  55  p  C  B  C  B  

A338 Lanius collurio 

tövisszúró 
gébics 

r  450  550  p  C  B  C  B  

A339 Lanius minor Kis őrgébics r  170  190  p  B  B  C  B  

A156 Limosa limosa Nagy goda r    10  p  C  B  C  B  

A156 Limosa limosa Nagy goda c    100  i  C  B  C  B  

A272 Luscinia svecica Kékbegy r    25  p  C  B  C  B  

*A073 Milvus migrans Barna kánya c  4  6  i  D        

*A160 Numenius 
arquata 

Nagy póling c  40  60  i  D        

*A158 Numenius 
phaeopus 

Kis póling c  8  10  i  D        

A129 Otis tarda Túzok p  14  15  i  C  B  B  C  

A214 Otus scops Füleskuvik r  2  5  p  C  B  C  B  
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A094 

Pandion 
haliaetus  

Halászsas c  2  4  i  C  B  C  B  

*A072 Pernis apivorus Darázsölyv c  2  3  i  D        

A151 

Philomachus 
pugnax 

Pajzsos cankó c  100  2000  i  C  B  C  B  

A034 

Platalea 
leucorodia 

Kanalasgém c  10  15  i  C  C  B  C  

*A032 Plegadis 
falcinellus 

Batla c    2  i  D        

A140 

Pluvialis 
apricaria 

Aranylile  c  100  2000  i  A  B  C  B  

A120 Porzana parva Kisvízicsibe r  10  50  p  C  B  C  B  

A119 

Porzana 
porzana 

Pettyes vízicsibe r    20  p  C  B  C  B  

*A118 Rallus aquaticus Guvat r  5  30  p  D        

A132 

Recurvirostra 
avosetta 

Gulipán r    10  p  C  B  C  B  

A336 

Remiz 
pendulinus 

Függőcinege r  8  12  p  C  C  C  C  

*A249 Riparia riparia Partifecske r    50  p  D        

*A307 Sylvia nisoria Karvalyposzáta r  20  30  p  D        

*A004 Tachybaptus 
ruficollis 

Kis vöcsök r    10  p  D        

A004 

Tachybaptus 
ruficollis 

Kis vöcsök c    100  i  C  B  C  B  

A166 Tringa glareola Réti cankó c  450  550  i  B  B  C  B  

A162 Tringa totanus Piroslábú cankó r    30  p  C  B  C  B  

 

4.3.2.7. Védett természeti területek, Natura 2000 területet érintő hatások 
A tervezett beruházás érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (OTrT) szerinti Országos Ökológiai Hálózat övezetét. 
 
Védett természeti területek 
A terület országos és helyi jelentőségű védett természeti területnek, továbbá ex lege védett 
területnek nem képezi részét.  
A legközelebbi védett természeti terület a Boconád Község központjától a mintegy 1000 
méterre lévő Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet. 
 
Natura 2000 területek 
A tervezett szennyvízhálózat a külterületi szakaszokon érint az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben 
meghatározott Natura 2000 területet (Hevesi-sík [HUBN10004]). 
 
4.3.2.8. Demográfiai adatok 
Az átlagos településhálózat alacsony népsűrűséggel (2001: 66 fő/km2) párosul. A 
népességmaximum 1930-ban (!) alakult ki, azóta a kistáj elveszítette népességének kb. 1/3-át 
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(2001: 43305 fő). A természetes népmozgalom évtizedek óta veszteséges, a korszerkezet 
kedvezőtlen, amit jelez a 65 év felettiek gyermekkorúaknál magasabb aránya is (2001: 19,5, ill. 
17,2%). Az elöregedési index értéke kevés kivétellel 100 feletti, az elöregedés több településen 
is visszafordíthatatlannak látszik. A népesség iskolázottsági szintje messze az országos átlag 
alatt van: 2% egyáltalán nem járt iskolába, ¼ része járt, de még az általános iskolát sem fejezte 
be, közel 1/3 befejezte, de nem tanult tovább. A diplomások aránya mindössze 4%-ot tesz ki. 
Vallási téren a római katolikusok abszolút dominanciája jelentkezik (2001: 85,2%), a második 
helyen álló reformátusok aránya mindössze 2,7%. a falusi térségekre jellemzően a felekezeten 
kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen is alig haladja meg a 10%-ot. A népesség 
több mint 9/10-e magyar, de a cigányság aránya (2001: 5,1%) átlag feletti. 150-400 fős 
közösségük több faluban is előfordul. 
2001-ben a lakosság alacsony gazdasági aktivitásához magas munkanélküliség kapcsolódott 
(29,5, ill. 14,4%). A foglalkozási szerkezet sem volt szabványos, mivel a tercier szektor 
részesedése alig haladta meg az ipar részarányát (46,9, ill. 42,2%), s jóval az átlag feletti az 
agrárfoglalkoztatottak aránya is (10,96%). 2007 nyarán a munkanélküliségi ráta (8,1%) 
meghaladta az országos átlagost, igen jelentős területi eltérésekkel: a legkisebb és a legnagyobb 
munkanélküliséggel bíró települések között nyolcszoros volt a különbség. 
 
4.4. A tevékenységhez szükséges, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények 
A vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján 
 
Csatornahálózat tervezett létesítményei 

 
Tervezett szennyvízbekötések száma: 
Tarnaméra: 774 db 
Boconád: 630 db 
Nagyfüged: 678 db 
összesen: 2 082 db 
tervezett szennyvízbekötéssel  
ellátandó ingatlanok (lakó és közületi fogyasztók) száma: 2082 db 
házi beemelő egység a tervezési területen: 0 db 
 
a. gerincvezeték - Ø200 (KG-PVC SN8)  
Tarnaméra: 11 175 fm 
Boconád: 10 644 fm 
Nagyfüged: 12 715 fm 
összesen: 34 534 fm 
 
b. bekötővezeték - Ø160 műanyag (KG-PVC SN8) 
Tarnaméra: 6 450 fm 
Boconád: 5 205 fm 
Nagyfüge: 6 135 fm 
összesen: 17 790 fm 
 
c. nyomóvezeték  
D90 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)      6 148 fm 
D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)      570 fm 
D125 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)      630 fm 
D140 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)      4 986 fm 
D160 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)      1 230 fm 
összesen:         13 564 fm 
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TM.NY-1 jelű. nyomóvezeték (D160)     1 230 fm 
TM NY-2 jelű nyomóvezeték (D125)     630 fm 
TM NY-3 jelű nyomóvezeték (D90)      381 fm 
TM NY-4 jelű nyomóvezeték (D90)      381 fm 
TM NY-5 jelű nyomóvezeték (D90)      846 fm 
B NY-1 jelű nyomóvezeték (D110)      570 fm 
B Ny-2 jelű nyomóvezeték (D90)      770 fm 
B Ny-3 jelű nyomóvezeték (D90)      701 fm 
B NY-4 jelű nyomóvezeték (D90)      466 fm 
B NY-5 jelű nyomóvezeték (D90)      553 fm 
B NY-6 jelű nyomóvezeték (D90)      496 fm 
NF NY-1 jelű nyomóvezeték (D140)     4 986  fm 
NF NY-2 jelű nyomóvezeték (D90)      240  fm 
NF NY-3 jelű nyomóvezeték (D90)      470  fm 
NF NY-4 jelű nyomóvezeték (D90)      844  fm 
Tervezett átemelők: 15 db új átemelő 
Összesen: 15 db átemelő 
Átemelőkhöz tervezett ivóvízbekötések, vízóraaknák darabszáma: 15 db 
Házi beemelő egység az ellátási területen nem tervezett. 
A szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő minden átemelő mellé.  
 
 
4.5. A tervezett technológia, a tevékenység megvalósításának leírása 
A tervezett létesítmény leírása 

A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna hálózat gyűjtőcsatornáinak javasolt anyagminősége 
D200 mm-es tömör falú PVC-U cső SN 8 gyűrűmerevséggel. Minimális lejtés: 3‰, ettől kisebb 
esés csak az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett és általa elfogadott szakaszokon 
tervezhető/építhető. Szerelvényezés: a választott csatornacsőhöz tartozó előre gyártott típus 
szerelvényekkel. 

Az ingatlanbekötések D 160 PVC-U csövekből épüljenek szintén SN 8 gyűrűmerevséggel, 
minimális lejtése 10‰. Ettől kisebb esés szintén csak az Üzemeltetővel egyeztetve, általa 
elfogadva tervezhető, ill. építhető. Az ingatlanbekötés határa: telekhatáron belül 1 m, ahol 
tisztítóidom épül felül zárva, alul ledugózva. Amelyik ingatlannál van épület, de az ivóvíz 
csatlakozás hiányában nem köt rá a csatornára, ott a burkolt út alól kivezetett és ledugózott 
utólagos – útbontás nélküli – rákötési előkészítést kell beépíteni. 

A gravitációs csatornák, valamint a nyomócsövek nyomvonala egyes szakaszokon közel 
kerülhet a házakhoz. Ezen szakaszokon is úgy kell megoldani a kivitelezést, hogy az az 
épületeket ne károsítja. A későbbi viták elkerülése érdekében a kivitelezést megelőzően videós 
állapotfelvételen kell rögzíteni az épületek állapotát. 

A gerinccsatornák iránytöréseinél és az oldalági becsatlakozásoknál mindig-, a gerinccsatorna 
egyenes szakaszain pedig maximum 60 méterenként ellenőrző aknát kell építeni, de minden 
második akna esetében használható 400 mm-es felmenőnyílású tisztító idom helyette.  

A gravitációs csatornahálózatot úgy kell kialakítani, hogy minden egyes aknaköz és bekötés 
kamerás csatornavizsgáló rendszerrel való vizsgálata bontás nélkül elvégezhető legyen.  

Gerinccsatorna végpontjában minden esetben aknát kell elhelyezni.  
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A szennyvízszállító nyomócsövek anyaga és mérete D90, D110, D125, D140 és D160 mm-es 
PE cső PN 10 nyomásfokozattal (PE 100 SDR 17). Belterületi nyomócsőveknél 500 m-ként, 
külterületi nyomóvezeték esetében pedig 800 m-ként (vízfolyások alatti átvezetések esetén a 
vízfolyás mindkét oldalán) szakaszolási és tisztítási lehetőséget egyaránt biztosító 
szerelvényezést kell beépíteni aknában elhelyezve. kb. fél távon, illetve 500 (800) m-enként. A 
nyomócsöveket olyan lejtéssel kell beépíteni, hogy azokból üzemhiba esetén a szennyvíz 
leüríthető legyen vagy a közterületi átemelők aknájába-, vagy a szennyvíztisztító telepi 
csatlakozó aknába-, vagy az erre a célra a mélypontokon kialakított leürítő idomon keresztül 
szippantó kocsis kiemelhetőséggel. 

A szennyvíztisztító telepre kötő nyomócső ágak meglévő földutakon épülnek. 

A földutak tengelyében épülő nyomócsövek szerelvényaknáit védeni kell a mechanikai 
sérülések ellen. Ezért azon a helyeken, ahol ezek a szerelvényaknák épülnek, ott a földúton min. 
3 m-es szélességben terhelésre méretezett burkolt keresztsávot kell építeni mindkét oldalán 
ékelt terméskő burkolat lezárással. A terhelést-, valamint a tervezett védelem műszaki 
megoldását az út tulajdonosával/kezelőjével előzetesen egyeztetni kell. 

 
4.6. A tevékenységhez szükséges személy- és teherszállítás 
A tevékenység nem jár jelentős személy- és teherszállítással. A nyomóvezeték szállítását kb. 1 
kamion/2 km fajlagos mennyiséggel lehet számolni. Az árok ásását 1 db önjáró univerzális 
kotró-rakodó végzi. 
A tevékenységhez kapcsolódóan érdemi személyszállítás nem várható. Üzemelés során 
semmilyen további szállítás nem várható. 
 
4.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések 
Tervbe vett egyéb környezetvédelmi intézkedésekre nem volt szükség. 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1.bm pontja alapján 
mint az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére megbízott szakértő nyilatkozom, 
hogy a tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek 
minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a 
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 
összeadódva nem éri el a tevékenységre vonatkozóan az 1. vagy a 3. számú melléklet 
szerinti meghatározott küszöbértéket. 
 

4.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 
4.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése, a 
telepítéshez szükséges tereprendezés 
A telepítés miatt bányaüzem, lerakóhely nem kerül megnyitásra, illetve létesítésre. A 
szennyvízhálózat létesítésénél érdemi tereprendezés nem várható. 
 
4.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 
Jelen projekt keretében az építőanyagok és technológiai berendezések szállítása meglévő úton 
történik. A telepen történő raktározás nem burkolt felületeken történik. 
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Érdemi vízrendezés a meglévő állapothoz képest nem történik. 
 
4.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 
Megvalósítás során építési-bontási hulladékokkal kell kalkulálni, melyet engedéllyel 
rendelkező kezelőnek át kell adni. 
 
4.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy 
vízkivétellel történik. 
Villamos-energia igényeket agregátorral működtetett eszközökkel lehet kielégíteni. Az átemelő 
villamos energia ellátását a lehető legrövidebb távolságból, a községi hálózatról szükséges 
biztosítani. A leágazási helyeket és a műszaki megoldást a helyi szolgáltatóval előzetesen le 
kell egyeztetni. A villamos kapcsoló-berendezések az átemelő akna mellett felállítandó 
szabadtéri szekrényben kerülnek elhelyezésre. 
 
4.8.5. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során 
keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az 
előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 
A csatorna-hálózat kialakítása földmunkával, aszfaltbontási munkálatokkal jár, melyekből 
származó bontási hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni. 
 
4.9. Magyarországon még nem alkalmazott külföldi technológia bevezetése 
esetén külföldi referencia 
A tervezett ütemekben nem kerül ilyen technológia bevezetésre. 
 
4.10. Az adatok forrása, bizonytalansága 
Az adatok forrása az előtanulmányokon, a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáción, a 
terepszemlén, továbbá az analógiák megismerésén alapul. 
Az adatok bizonytalansága nem releváns, minden adat felméréseken, műszaki irányelveken, 
szabványokon, jogszabályi előírásokon alapul. 
 
4.11. A telepítési hely lehatárolása térképen 
A telepítési hely térképi lehatárolását az 1-4. ábrák tartalmazzák. 
 
 

5. A számításba vett változatok összefüggése az országos és helyi 
tervekkel, koncepciókkal 
 
5.1. Országos Területrendezési Terv 
A tervezett hálózat területe országos és megyei/kiemelt térségi övezetei közül az Országos 
Ökológiai Hálózattal érintett szinte a teljes tervezési területen. Elsősorban pufferterületek, kis 
mértékben ökológiai folyosóval érintettek.  
Boconád közigazgatási területe érintett részben az országos jelentőségű tájképvédelmi 
övezettel. 
A terv nem ütközik az Országos Területrendezési Tervben megfogalmazottakkal.  
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5. ábra: Az országos ökológiai hálózat elemei a tervezési területen (piros: magterület, kék: ökológiai 

folyosó, sárga: pufferterület; sraffozás: HUBN10004) 
 

 
6. ábra: Az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet a tervezési területen (halvány kék színnel jelölve) 
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5.2 Összefüggés a helyi településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel 
Az érintett települések hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata a tervezett 
fejlesztéssel összhangban van. 
A csatorna-hálózat kiépítését nem befolyásolja a hatályos helyi építési szabályzat. 
 
 

6. A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet 
igénybevétele, hatótényezői várható mértékének előzetes becslése 
Hatótényezőknek a tervezett tevékenységből (ennek telepítéséből, üzemeltetéséből és 
felhagyásából) származó, a környezetre hatással bíró anyag- és energia kibocsátások, illetve 
elvonások; hatásviselőknek az érintett környezeti elemek (a levegő, a felszíni- és felszín alatti 
vizek, a föld, az élővilág, a művi környezet), az ember, a környezeti elemekből szerveződött 
életterek, valamint a táj tekinthető. 
 
6.1. Hatótényezők a telepítés során 

• Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése 
• Hulladékok keletkezése 

 
6.2. Hatótényezők a tevékenység végzése során 

• Karbantartás esetén kis mértékű zajterhelés 
 
6.3. Hatótényezők a tevékenység felhagyása során 

• Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése 
• Hulladékok keletkezése 

 
6.4. Hatótényezők a balesetek, meghibásodások, havária során 

• Levegőterhelés 
• Zaj és rezgésterhelés 
• Csőrepedés, vagy törés során keletkező szennyvízterhelés 

 
 

7. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
környezeti elemenként a megvalósítás szakaszaiban 
7.1. Felszíni, felszín alatti vizek és talajt érő hatások 
7.1.1. Talajt érő hatások 
7.1.1.1. Környezeti hatások a létesítés során 
Létesítés során a meglévő beépített területeken történik munkavégzés. A vezetékfektetés során 
a földmunkagép 50 cm szélességben szedi ki a nyomvonal mentén a földet. A vezetékfektetést 
követően a talaj visszatöltésre kerül. Ezáltal a talajszerkezet keveredik, azonban az út mellett, 
annak ingatlanában már eredeti talajszerkezet nem valószínűsíthető.  
A munkálatok során a felvonulási, szállítási útvonalak kijelölése meglévő utak mentén, burkolt 
felületen történik. 
A település alatt lévő talaj minősége várhatóan sokat javul a szikkasztók megszüntetésével. 
A tervezett szennyvíztelep területén a talajszerkezet az építés hatására megváltozik. A teljes 
terület burkolatokkal, új vízilétesítményekkel lesz ellátva, így alapvető változás áll be a 
talajban. 
A kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekre a legnagyobb hatással a csőfektetési, 
valamint a műtárgyépítési munkák lehetnek.  
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A földmunkák lebonyolítása során környezeti kockázatot képvisel a munkagépekből elfolyó 
üzemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockázat minimálisra csökkenthető a munkagépek 
rendszeres karbantartásával, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek 
alkalmazásával. A munkálatok során csak olyan berendezés használható, amelyek kifogástalan 
műszaki állapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges összes 
hatósági engedéllyel.  
A berendezéseket csak arra jogosult személyek üzemeltethetik. Amennyiben valamilyen 
meghibásodás következtében üzemanyag, hidraulika olaj vagy kenőanyag jut a környezetbe azt 
azonnal fel kell takarítani, ill. az esetleges szennyezett közeget kármentesíteni kell.  
A munkagépek és járművek mosását csak az erre a célra megfelelően kialakított területen lehet 
elvégezni. A mosóvíz megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni kell. 
 
 
7.1.1.2. Az üzemeltetés hatásai 
Az üzemelés során talajt érintő hatás a tömörödésen kívül várható. 
 
7.1.1.3. A létesítmény felhagyásának hatásai 
A felhagyással a vezetékek kiemelésre kerülnek. A hatások megfeleltethetők a telepítési 
szakaszban leírtakhoz.  A műtárgyak esetleges elbontásának helyén egyenetlen talajfelszínek 
elegyengetése szükséges lehet. 
 
7.1.1.4. Esetleges havária hatásai 
Havária lehet a rendszer meghibásodása, esetleges karbantartása. Technológiai hibából, esetleg 
környezeti katasztrófából eredő technológiai leállás miatt a szennyvíz a talajba kerülhet, mely 
lokális szennyeződéssel járhat. 
 
7.1.2. Felszíni és felszín alatt vízrendszereket érő hatások 
A vízgazdálkodás minden tevékenységének kényszerű hajtóerejét (az éghajlatváltozás), 
lehetőségeit, illetve keretét (a vízkészlet gazdálkodás), valamint cél és feltételétel rendszerét (a 
víz keretirányelv) e három összefüggő környezeti hatás determinálja, illetve jelöli ki a 
lehetséges beavatkozási útvonalat. Ehhez társulnak a társadalmi-gazdasági változásokból 
levezethető igények, alkalmazkodási kényszerek. A Föld éghajlata az ipari forradalom kezdete 
óta közel 1,0 °C -al melegedett. A klímamodellek szerint a század végéig a globális hőmérséklet 
további 2-5 fokkal nőhet. A folyamat eredményeként változik a kisebb térségek, így hazánk 
éghajlata is. A prognózisok szerint éghajlatunk melegebbé és szárazabbá válik. A hőmérséklet 
(és a potenciális párolgás) minden évszakban nő. Az évi csapadék némileg csökken oly módon, 
hogy nő a téli-tavaszi és csökken a nyár-őszi félévben. Várhatóan csökken a csapadékos napok 
száma, nő a nagy csapadékok gyakorisága és a száraz időszakok hossza. Gyakoribbá válnak az 
időjárási szélsőségek, nő a tartósságuk és intenzitásuk. A változások egyes területeken lehetnek 
kedvezőirányúak is, de a vízgazdálkodás egészét nézve döntően a kockázatok növekedésével 
kell számolni.  
Kijelenthető, hogy az éghajlatváltozás a vízgazdálkodás összes területét érinti. 
A klímaváltozás hatással van a vízkészletekre. A vízfolyások nyári kisvízi készlete csökken és 
a tavakban gyakoribbá válnak az alacsony vízállású időszakok (kisebb sekély tavak 
kiszáradhatnak). Egyes fajlagos vízigények (hűtővíz, növénytermesztés, halastavak) nőnek. 
Nő a vízért való versengés, a konfliktusok erősödnek. 
 
7.1.2.1. Környezeti hatások a létesítés során 
Létesítés során a meglévő beépített területeken történik munkavégzés. A vezetékfektetés során 
a földmunkagép 50 cm szélességben szedi ki a nyomvonal mentén a földet. A vezetékfektetést 
követően a talaj visszatöltésre kerül. A talajvízszint érintettsége nem várható. 
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Az érintett szakaszokon több felszíni vízfolyást is érint a tervezett nyomvonal. Keresztezett 
vízfolyások a Bene-patak, a Tarnóca, a Tarna és a Kis-Tarna. A felszíni és a felszín alatti 
vízrendszereket érő hatások a létesítés során nem várhatók.  
 
7.1.2.2. Az üzemeltetés hatásai 
Felszíni vizek közül egyértelmű hatásviselő a tisztított szennyvíz befogadója a Tarna. A 
település alatt lévő talajvíz minősége várhatóan sokat javul a szikkasztók megszüntetésével. 
A csatornában a víz mennyisége is megnő a tisztított szennyvíz bevezetésével és ezáltal 
állandósulhat a vízállás. 
 
7.1.2.3. Esetleges havária hatásai 
A tervezett tevékenység kapcsán felmerülő havária esetén a telepre bejutó szennyvíz tisztítás 
nélkül, vagy nem teljes tisztítással juthat be a befogadóba, amely a havária helyzet fennállása 
esetéig okozhat ideiglenes többletterhelést. 
 
 
7.2. Levegő minőségét érintő hatások 
A vizsgált terület immissziós jellemzése 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, Magyarország területén 
a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi 
agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre. 
A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 
(X. 7.) KvVM rendeletben került sor. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 
Magyarország levegőminőségét 10 légszennyezettségi zónába sorolja és 13 önálló város 
levegőminőségét külön minősíti. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 
1. számú melléklete alapján az érintett települések közigazgatási területe a kijelölt települések 
között nem szerepel, így a rá vonatkozó zónakategóriák alapján a következő táblázatban 
bemutatott légszennyezettséggel jellemezhető a fenti jogszabály alapján. 
 
 

2. táblázat: Nagyfüged, Tarnaméra és Boconád települések légszennyezettségi kategóriái 

Szennyező 
anyag 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 
Talaj-
közeli  
ózon 

PM10  
Arzén  
(As) 

PM10  
Kadmiu

m  
(Cd) 

PM10  
Nikkel  

(Ni) 

PM10  
Ólom  
(Pb) 

PM10  
benz(a)- 

pirén 
(BaP) 

Zóna 
kategóriák 

F F F E F 0-I F F F F D 

 
Az értékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklet 
szerint: 
 

1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 
1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket 
meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e 
légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, illetve az 
1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a 
célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
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3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. 
melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték 
között van. 

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

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

7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú 

távú célként kitűzött koncentráció értéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) www.levegominoseg.hu honlap adatai 
alapján a térséghez a legközelebb Eger Városban városban van OLM automata mérőállomás.  
Manuális mérőállomás a térséghez legközelebb Detken található. 
 
 
 3. táblázat: Eger Város automata mérőállomásainak mérésein alapuló 2016. évi légszennyezettségi index 

szerinti értékelése  

Mérő-
állomás 

neve 

Légszennyezettségi index Légszennyezettségi 
index a 

legmagasabb indexű 
komponens alapján 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 
Ben-
zol 

CO O3 

Eger2 kiváló 
(1) 

jó (2) kiváló 
(1) 

jó (2) - kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

jó (2) jó (2) 

 

 
4. táblázat: Levegőterheltségi szint egészségügyi határértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete 

alapján 

Légszennyező 
anyag 

Légszennyezettség egészségügyi határértéke 
(µg/m3) Veszélyességi 

fokozat 
órás 24 órás éves 

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II. 
nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 
kén-dioxid 250 125 50 III. 
szálló por 
(PM10) 

- 50 40 III. 

 
 

5. táblázat: Eger Város automata adatai alapján a levegő szennyezettségi adatai 
Mérőállomás SO2 éves átlag 

(µg/m3) 
NO2 éves átlag 

(µg/m3) 
CO éves átlag 

(µg/m3) 
PM10 éves átlag 

(µg/m3) 
1 órás 
átlagok 
alapján 

24 órás 
átlagos 
alapján 

1 órás 
átlagok 
alapján 

24 órás 
átlagos 
alapján 

1 órás 
átlagok 
alapján 

24 órás 
átlagos 
alapján 

1 órás 
átlagok 
alapján 

24 órás 
átlagos 
alapján 

Eger2 7,6 7,4 17,6 17,5 513  n.a. 25 25 
 

6. táblázat: Detk község SO2 és NO2 koncentrációk alakulása manuális mérőhálózaton 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
SO2 éves átlag 
(µg/m3) 3,27 2,65 4,75 4,09 3,78 3,71 5,87 5,05 4,69 3,36 
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NO2 éves átlag 
(µg/m3) 21,73 26,04 22,04 24,94 24,95 18,23 26,43 24,67 27,09 18,73 

 
 
 
A vizsgált terület minősítése 
A vizsgált területtől a legközelebbi automata állomás (Eger) 30 km-re található, a legközelebbi 
manuális állomás (Detk) 11 km-re található a terület közepétől. Mivel Detken nincs szén-
monoxid és szálló por mérés, így a háttérterheléseknél ebben a két paraméternél az egri 
automata hálózat adatait vettem figyelembe.  
Mivel ez viszonylag kis távolságnak felel meg, ezért a terület háttérterhelése csak becsülhető a 
fenti táblázatok indexelése alapján a 2016. év adataiból, ami kizárólag csak tájékoztató jellegű 
adat lehet ez esetben. A szűkebb területen a tevékenységből származó levegőminőség-
befolyásolást (légszennyezést) a környező utak terhelése okozhatják. Jellemző hatás még a 
kivitelezés során fennálló levegőterhelés. 
 
7.2.1. A levegőminőséget érintő hatások a létesítés során 
A létesítés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni; a további gépek, 
berendezések helyszínre szállításánál a közúti közlekedés füstgázainak kibocsátásaival kell 
számolni. 
A várható mozgó légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő gépek, 
munkagépek és szállítójárművek lehetnek. 
 
Az építőanyagok és gépészet helyszínre szállítása során összesen viszonylag sok fordulóra kell 
számítani, amely tehergépjárművek a berendezéseket szállítják a helyszínekre a meglévő 
burkolt utakon. 
A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tartani 
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgó légszennyező forrásokra 
vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása érdekében: 
 
 
Az építés során a várható járulékos légszennyező források a többnyire dízel motorokkal 
működő építőipari gépek és szállítójárművek lehetnek. Kipufogógázuk számottevő 
koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves 
vegyületeket. 
 
A munkagépek dízelmotorjainak emissziós faktorai (g/kWh) 

• NOx: 14-15 
• CO: 3,0-8,0 
• SO2: 0,4-0,5 
• VOC: 1,3-3,8 
• korom: 1,1-2,2 

 
Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni az 
alapozási és egyéb földmozgatással járó munkák miatt. Ennek mértéke nehezen becsülhető és 
jelentősen befolyásolják a talaj tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori 
meteorológiai viszonyok. A por nagyobb távolságra való elhordásával csak erős szél esetén 
számolhatunk, ilyen helyzetben az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat esetleg 
szüneteltetni célszerű. A tapasztalatok alapján a fajlagos poremisszió max. 2 kg/m3 mozgatott 
föld. Száraz időszakban célszerűen locsolni kell a területet a porképződés megakadályozására. 
A munkaterületről származó por és a munkagépek kipufogógázának légszennyező hatása a 
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tapasztalatok szerint mintegy 50 m távolságig észlelhető, de a normál körülmények között még 
ezen távolság előtt kiülepszik. A kipufogógázokban lévő légszennyező anyagok és az építési 
terület megközelítésére igénybevett utakra hordott föld másodlagos légszennyező hatása 
(porzás) okozhat légszennyezést. A porszennyezés csökkentése érdekében száraz időszakban 
locsolni kell a porzó területeket és az utakat. Az építési területről kijövő teherautók kerekét 
szükség szerint mosással (kerékmosón) tisztíthatják. Porzó anyag szállításakor a gépjárműveket 
ponyvával kell letakarni, ezáltal védve a környezetet a porszennyezéstől. Az építkezés miatt 
megnövekedő járműforgalom légszennyező hatása a térség nagy forgalmú útjainak jelenlegi 
terheléséhez képest nem számottevő, így a környezet levegőminőségét nem fogja észrevehetően 
rontani. A nagyobb mértékű környezetterheléssel járó építési munkálatok időtartama az 
építkezés elején várható és körülbelül 1-2 hónapot vesz igénybe. 
A levegőszennyezés hatásterülete a létesítés időszakában a munkaterületen és annak közvetlen 
környezetében található.  
A hosszabb időtartamú munkavégzés (pl. földmunka) során használt munkagépek és átlagos 
fogyasztásuk a 8. táblázatban felsoroltak szerint alakul. A táblázatban felsorolt adatok példák 
az egyes munkagép-fajták jellemző adataira. A beruházás jelenlegi szakaszában még nem 
tudható, hogy pontosan hány darab és milyen típusú munkagépeket használnak majd, de a 
fogyasztásuk hasonló lesz.  
 

7. táblázat: A kivitelezésben részt vevő munkagépek várható fogyasztása 
Munkagépek Üzemanyag (gázolaj) fogyasztás (l/h) 

1 db markoló 14,0 
1 db homlokrakodó 8,2 

Átlagfogyasztás 11,1 
 

A kivitelezés során a munkagépek nem egy időben, és nem közvetlenül egymás mellett 
dolgoznak majd, a légszennyezőanyag kibocsátásuk időszakos. A munkagépek által kibocsátott 
légszennyező anyagok és azok mennyisége az üzemanyagfogyasztás alapján számítható. A 
számításnál figyelembe vettük a gázolaj sűrűségét, ami 0,00085 t/l; és a munkagépek különböző 
fogyasztásait. Az eredményeket a gázolaj sűrűségének, az adott munkagép fogyasztásának és 
fajlagos emissziójának szorzata adja. Egy átlagos fogyasztású munkagép számított 
kibocsátását, amely az építés során várható légszennyezést is jellemzi, a 9. táblázatban soroltuk 
fel. 

8. táblázat: A kivitelezésben részt vevő munkagépek várható emissziója 
Szennyezőanyag megnevezés A fajlagos emisszió a fogyasztás 

arányában (kg/t) 
A kibocsátott légszennyező 
anyagok mennyisége (kg/h) 

Szilárd anyag 12,0 0,113 
Kén-dioxid 7,4 0,069 
Nitrogén-oxid 9,0 0,085 
Szén-monoxid 63,0 0,594 
Szénhidrogének 2,0 0,019 
Aldehidek 0,4 0,004 
PAH anyagok 1,2 0,011 

 

A számításokat a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, 
nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 
kedvezőbb eredményeket szolgáltat.  
 
A hatásterület lehatárolását a Hatástávolság 8.0.0.2. szoftver alapján végeztem el. 
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Az építési területet felületi forrásként kezelve végeztem el a számításokat, melynek a 
hosszabbik oldala (Nagyfüged, Tarnaméra, Boconád tengely): 10.500 méter 
Az ismert és a becsült értékekkel az alábbi hatásterületeket lehet meghatározni. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján a 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, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.” 
 
 
A lenti ábrákon mutatott eredményekből látható, hogy a legjelentősebb emissziós terhelés a 
kivitelezés helyétől számított 11 méteren belül jelentkezik három komponens esetében (szálló 
por esetében 9 m) így a levegős hatásterületet 11 méterben állapítom meg. 
 
 
 
 
Szén-monoxid (CO) 

 
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
Tarnaméra agglomeráció szennyvíz-csatornahálózat ép ítése 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               10500 m                                           
A kibocsátás magassága:                            2 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.85 m - falu                    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága:  m        
A vizsgált légszennyez ő anyag:                     Szén- monoxid, CO                                  
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                513 µg/m3                                         
Légszennyez ő anyag kibocsátás:                     594 g/h  === > 165 mg/s                 
A vizsgált távolság:                               100 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       2.99 µg/m3                                        
A maximális terhe ltség távolsága:                  5 m                                               
 
'A' feltétel (a határérték 10%- a):                 1000 µg/m3                                        
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható m eg                               
'B' feltétel (a terhelhet őség 20%- a):              1897 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%- a):               2.39 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             11 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    2.29 µg/m3                                        
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Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.05 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0            0.0233 
50           0.7973 
 
 

 
7. ábra: A kivitelezést végző munkagépek CO kibocsátásának várható terjedése 

 

Nitrogén-dioxid (NO2) 
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
Tarnaméra agglomeráció szennyvíz-csatornahálózat ép ítése 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               10500 m                                           
A kibocsátás magassága:                            2 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.85 m - falu                                 
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága:  m        
A vizsgált légszennyez ő anyag:                     Nitrogén- dioxid, NO2                              
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                18.73 µg/m3                                       
Légszennyez ő anyag kibocsátás:                     85 g/h  ===>  23.6 mg/s                            
A vizsgált távolság:                               100 m                                  
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       0.427 µg/m3                                       
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A maximális terheltség távolsága:                  5 m                                               
 
'A' feltétel (a határérték 10%- a):                 10 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhet őség 20%-a):              16.3 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%- a):               0.342 µg/m3                                       
A 'C' feltétel sze rinti hatástávolság:             11 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    0.328 µg/m3                                       
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.151 µg/m3                                       
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0           0.0033 
50          0.1140 
 
 

 

 

8. ábra: A kivitelezést végző munkagépek NO2 kibocsátásának várható terjedése 
 
 

Szálló por (PM) 
 
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
Tarnaméra agglomeráció szennyvíz-csatornahálózat ép ítése 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               10500 m                                
A kibocsátás magassága:                            2 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
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A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.85 m - falu                                 
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága:  m        
A vizsgált légszennyez ő anyag:                     Szilárd PM10 frakció                     
24 órás határérték:                                 µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                25 µg/m3                                          
Légszennyez ő anyag kibocsátás:                     113 g/h  ===> 31.4 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               100 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       0.565 µg/m3                                       
A maximális terheltség távolsága:                  4 m                                               
 
'A' feltétel (a határérték 10%- a):                 5 µg/m3                                           
Az 'A' feltétel szer inti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhet őség 20%- a):              5 µg/m3                                           
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%- a):               0.452 µg/m3                                       
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             9 m                                               
Átlagos terheltség a ' C' hatástávolságon belül:    0.492 µg/m3                                       
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.19 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0           0.3196 
50          0.1370 
 

 

9. ábra: A kivitelezést végző munkagépek PM10 kibocsátásának várható terjedése 
 
 

Kén-dioxid (SO2) 
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
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Tarnaméra agglomeráció szennyvíz-csatornahálózat ép ítése 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               10500 m                                           
A kibocsátás magassága:                            2 m                                         
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.85 m - falu                                 
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága:  m        
A vizsgált légszennyez ő anyag:                     Kén- dioxid, SO2                                   
1 órás határérték:                                  µg/m3                                        
A vizsgált terület alapterheltsége:                3.36 µg/m3                                        
Légszennyez ő anyag kibocsátás:                     69 g/h  ===>  19.2 mg/s                            
A vizsgált távolság:                               100 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       0.348 µg/m3                                       
A maximális terheltség távolsága:                  5 m                                               
 
'A' feltétel (a határérték 10%- a):                 25 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhet őség 20%- a):              49.3 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               0.278 µg/m3                                       
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             11 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    0.267 µg/m3                                       
 
Átlagos terheltség a vizsg ált területen:           0.123 µg/m3                                       
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0           0.0027 
50          0.0928 
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10. ábra: A kivitelezést végző munkagépek SO2 kibocsátásának várható terjedése 

 
A levegő porterhelésének csökkentésére tett intézkedések 

- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél 
rövidebb ideig tartózkodjanak a területen, üresjáratukat kerülni kell. 

- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása 
érdekében szükség szerint az anyagokat nedvesíteni kell. 

- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

- A helyszínen hulladékot égetni tilos! 

- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú 
hulladékokat szél által történő elhordás ellen konténerben kell gyűjteni. 

A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció 
növekedés várható. Rövid idejű, hatásterülete a létesítési terület határain belül marad, külön 
levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem indokoltak. 
 
 
7.2.2.A levegőminőséget érintő hatások az üzemelés során 
Vizsgálat során alkalmazott jogszabályok 

• A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
• A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 
• A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
• A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 
14.) VM rendelet 
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• A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és 
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 
29.) GKM-KvVM együttes rendelet 

 
Az üzemeltetés során  érdemi levegőterhelés nem várható, időnként a szippantott szennyvizet 
szállító jármű és a szennyvíziszapot elszállító jármű mozgása jelent kis mértékű terhelést, ez 
azonban napi szinten nem jelentkezik. 
 
A szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő minden átemelő mellé.  
 
Fűtés 
Nem releváns 

 

 
7.2.3. A levegőminőséget érintő hatások a felhagyás során 
Hasonló hatások várhatók, mint a létesítés során. 
 
7.2.4. A levegőminőséget érintő hatások havária esetén 
Haváriaesemény lehet egy csőtörés, melynek elhárítása kis mértékben munkagépektől 
származó kibocsátás miatt minimális emisszióval jár. 
 

7.3. Zaj- és rezgésvédelem 
7.3.1. A létesítés során 
 
A munkálatok során a következő zajforrásokkal számolhatunk: 
Az alábbi munkagépek hangteljesítményszintjének figyelembe vételével az építés során az 
alábbi zajterheléssel kell számolni: 105,1 dB(A) 
 

9. táblázat: A munkagépek fajlagos hangteljesítmény-szintje 
Munkagépek Fajlagos hangteljesítményszint 

(dB(A)) 
1 db markoló 101 

1 db homlokrakodó 100 
1 db dózer 100 
Összesen 105,1 

 
 
A műveletek során a környezetben valószínűsíthető zaj mértéke 

 
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL 

 
összefüggés alapján határozható meg, ahol 
 
LAM: a berendezések által “r” távolságban keltett zaj mértéke dB-ben 
LWA: a zajteljesítmény szintje dB-ben 
D: 2, mert a gépek féltérbe sugároznak 
KL: a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 
Km: a talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 
Kn: növényzet csillapító hatása 
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Kr: hangvisszaverődési korrekció (3 dB) 
r: az első védendő épület távolsága (6 m) 
 
A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók 
számítása: 
• A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 
táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) és 
relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a távolság 
arányában adódik. 
 
• Kn (a növényzet csillapító hatása) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 6.4.1 pontja alapján: 
   Kn = ansn = 0 
     ahol: 

an: 0,05 dB/m 
sn: növényzóna vastagsága: 0 m 

 
• Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) számítása a 
következő összefüggés alapján történt (ez a korrekció nem értelmezhető): 
 

�� =	 �4,8 −	2ℎ�� 	�17 +	300� �� > 0 

 
ahol:  

St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága 
hm: a terjedési út közepes föld feletti magassága (esetünkben: 1,5 m) 
 

Az első védendő lakóépületnél (6 méterre): 
 

LAM = 105,1 dB - 20*lg (6) + 2 dB -11 + 3 dB – 0 dB – 0 dB – 0 dB = 83,6 dB 
 
Hatásterület: 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 
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-el 
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 tervezési terület lakó övezetben található. Így a hatásterületet a lakóövezetekre érvényes 
(27/2008. (XII.3.) KöM-EüM rendelet 2.sz. mellékletének 3. pontja alapján előírt határértéket 
(65 dB) vettük figyelembe, mivel a beruházás 1 hónapon belül befejeződik. 
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Esetünkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjában megfogalmazott feltétel 
szerint jelöljük ki a hatásterületet (65 dB). 
 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 
 
70 dB = 105,1 dB - 20lgr + 3 – 11 
70 = 105,1 + 3 -20 lgr - 11 
20lgr = 105,1-70 + 3 - 11 
20lgr = 27,1 
lgr = 1,355 
r = 40,27 m 
Esetünkben 22,65 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a munkálatok idejére. 
 
  
A munkavégzés a terület beépítettsége szerint Falusias lakóterület övezetben történik, a 
zajterhelési határértékek betartása érdekében az építési feladatokat a kivitelező csak a nappali 
időszakban (600-2200 óra) végzi. 
A kivitelezés 1 hónapon belül befejeződik, az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó 
zajterhelési értékek a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvvM-EüM együttes 
rendelet 2. számú melléklete szerinti 65 dB határértéket meghaladják. 
 
A létesítés során a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 2. melléklet 4. pont 
szerinti előírásokat kell betartani. 

 
10. táblázat: 2 . melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Sorszám 
Zajtól védendő 

terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  
(dB) 

ha az építési munka időtartama 
1 hónap vagy 

kevesebb 
1 hónap felett 

1évig 
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 
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Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 
 
7.3.2. Az üzemelés hatásai 
A létesített berendezések üzemelése folyamatos, azonban a felszín alatti vezeték semmilyen 
zajterheléssel nem jár. 
 
A falusias lakóterületre adható, üzemi létesítménytől származó zajterhelési határérték 
LTH,nappal= 50 dB, LTH, éjjel= 40 dB 
 
 
Az üzemelés során a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. melléklet 3. pont 
szerinti előírásokat kell betartani. 
 

11. táblázat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 
Sor- 
szám 

 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM
  

megítélési szintre*  
(dB) 

  
nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, 
a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 
4. Gazdasági terület 60 50 
Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 
 
 
A munkahelyen megengedett zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése: 
A 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelettel módosított 25/1996. (VIII. 28. ) NM rendelet 1. számú 
melléklete szerint "A munkahelyen a munkavégzés során a dolgozót érő zaj megengedett 
egyenértékű A- hangnyomásszint értékei": 
- irodai munkahelyeken    60 dB (A) 
- az épületben az egyes technológiai gépek mellett 80 dB (A) 
 
 
7.3.3. A felhagyás során keletkező hatások 
Felhagyás során keletkező zajhatások hasonlóak a telepítés során keletkező zajhatásokkal. 
 
7.3.4. Havária esetén 
Havária esetén nem várhatók a létesítményből fakadó zajhatások. 
 

 
7.4. Hulladékok 
A települések közös szennyvíztisztító rendszere kizárólag kommunális jellegű szennyvizek 
tisztítására szolgál. A településeken nem található olyan ipari üzem, vagy intézmény, mely a 
közcsatorna hálózatba nehézfémet, vagy egyéb káros anyagot bocsátana ki. Ebből következően 
a szennyvíztisztítás során képződő fölösiszap semmi olyan káros anyagot nem tartalmazhat, 
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melyek akadályoznák későbbi kezelését és végső elhelyezését, így az veszélyes hulladéknak 
nem minősül. 
A fejlesztéshez kapcsolódó építési tevékenység során építési-bontási hulladék csak kis 
mennyiségben keletkezik. Ez a tény jelentősen csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. A 
különböző hulladékfajták szelektíven lesznek gyűjtve. A hulladékok gyűjtésére kijelölt terület 
meg kell, hogy feleljen a vonatkozó előírásoknak. Az újrahasznosítható hulladékokat a 
hasznosításra megfelelő engedéllyel és technológiával rendelkező vállalkozóknak kerülnek 
átadásra.  
A munkagépek karbantartásából, a kivitelezési munkákból származó veszélyes hulladékokat 
(olajos rongy, fáradt olaj, festék és oldószer maradék, kenő és tömítő anyagok maradékai stb.) 
a vonatkozó veszélyes hulladékkezelési előírások szerint lesznek gyűjtve és elhelyezve. Ezek 
elsősorban:  
elhasznált kenőanyag   EWC 130205* 
fáradt olaj, olajos rongy  EWC 050106* 
festék maradék, hígító maradék EWC 080111* 
műgyanta maradék   EWC200127* 
A keletkező veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt várhatóan nem 
haladja meg a néhány száz kg-os mennyiséget. A veszélyes hulladékok szállítására és 
ártalmatlanítására csak az adott tevékenységre érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező 
vállalkozások lesznek bevonva.  
 
 
7.4.1. Hulladéktermelés a telepítés időszakában 
A kivitelezés során elsősorban építési-bontási hulladékkal kell számolni, melyet engedéllyel 
rendelkező kezelőnek kell átadni. A pontos mennyiség a kiviteli tervek készítésekor nagyobb 
biztonsággal becsülhető. Megvalósítás során kis mennyiségű egyéb hulladékkal kell kalkulálni, 
melyet engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni. A hulladékok fajtája a csőszállítás során 
helyszínre szállított kalodák, fóliák. 
 
 
7.4.2. Hulladéktermelés az üzemeltetés időszakában 
Az üzemeltetés során a hulladékok keletkezésében a jelenlegi állapothoz képest érdemi változás 
nem várható. 
 
7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyás időszakában 
A felhagyáskor elsősorban építési-bontási hulladékok keletkezésével kell kalkulálni, azok 
közül is a műanyag nyomóvezetékekkel. 
 
7.4.4. Havária esetén 
Havária esemény esetén a javítás során visszamaradt sérült elemek hulladékká válásával kell 
gondoskodni azok engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadással. 
 
 
7.5. Természeti értékeket érő hatások 
7.5.1. A telepítés időszakában 
A telepítés minimális zavarással jár, természetközeli élőhelyeket a szennyvíztelep tervezett 
helyszínén érint. A természeti értékeket érő káros hatások a vegetációs és költési időn kívül 
történő munkavégzésre, amennyiben lehetséges. 
Az új műtárgyak elhelyezésénél várhatóan fakivágásra is sor kerül.  
A Natura 2000 jelölő fajokra gyakorolt hatás semlegesnek tekinthető. 
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7.5.2. Az üzemelés időszakában 
A jelenlegi állapothoz képest jelentős többlethatás nem várható, hiszen a nyomó- és gravitációs 
vezetékek a felszín alá kerülnek. 
 
7.5.3. A felhagyás időszakában 
A felhagyás szintén nem jár érdemi hatással a természeti értékekre. 
 
7.5.4. Havária esetén 
Egy esetleges csőtörés esetén a javítással járó munkálatok átmeneti zavarással járhatnak. 
 
 
7.6. A tájra gyakorolt hatások 
  
7.6.1. A telepítés időszakában 
A telepítés során érdemi hatás a tájban a szennyvíztelep esetében várható csak. 
 
7.6.2. Az üzemelés időszakában 
Az üzemelés időszakában a tájban újabb, jelentős változás nem következik be a jelenlegi 
állapothoz képest. 
 
7.6.3. A felhagyás időszakában 
A Tvt. 7. § (2) értelmében: „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 
adottságok megóvása érdekében: 
b) gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas 
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában 
megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről.” 
 
7.6.4. Havária esetén 
Esetleges havária során a tájban fellépő változások nem várhatók. 

 
7.7. Az emberre gyakorolt hatások 
7.7.1 Egészségügyi hatások 
Az emberre gyakorolt egészségügyi hatások a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem 
jelentkeznek. 
 
7.7.2.Társadalmi, gazdasági hatások 
A szennyvíztelep és csatornahálózat kiépítésével lehetővé válik a térség háztartásainak 
gyakorlatilag 100 %-os rákötése a csatornahálózatra. Ez a háztartások komfortfokozatát is 
javítja, ugyanakkor a lokális talajszennyezések is megszűnnek. A szennyvízcsatorna-hálózatra 
rákötött ingatlanok értéke is növekszik. 
 
 

8. Hatásterületek és hatások értékelése 
8.1. Felszíni, felszín alatti vizeket és talajt érő hatások értékelése és 
hatásterülete 
A felszín alatti vizek és a talaj tekintetében a várható hatások az érintett ingatlanok határain 
belül marad. 
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8.2. Levegő minőséget érintő hatások értékelése és hatásterülete 
Az építőanyagot, a szerelvényeket és gépészeti berendezéseket a tehergépjárművek meglévő 
aszfaltos úton szállítják a helyszínre.  
A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tartani 
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgó légszennyező forrásokra 
vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása érdekében: 
 
A levegő porterhelésének csökkentésére tett intézkedések 

- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél 
rövidebb ideig tartózkodjanak a területen, üresjáratukat kerülni kell. 

- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása 
érdekében szükség szerint az anyagokat nedvesíteni kell. 

- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

- A helyszínen hulladékot égetni tilos! 

- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú 
hulladékokat szél által történő elhordás ellen konténerben kell gyűjteni. 

A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció 
növekedés várható. Rövid idejű, hatásterülete a létesítési terület határain belül marad, illetve a 
vizsgált légszennyező komponenseket figyelembe véve az ingatlanhatárokon 11 méterrel 
nyúlik túl a maximális hatástávolság. Külön levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem 
indokoltak. 
 
8.3. Zaj hatások értékelése és hatásterülete 
Zajhatások az építési és a bontási fázisban jelentkeznek, a falu belterületén a vezetékfektetéshez 
közel lévő lakóépületek miatt a belterületi szakaszokon határértékek meghaladó zajterhelés 
várható. Egy adott hely azonban ez csak kis ideig tart, hiszen egy keskeny vízvezeték árok 
létesítése, majd a betemetése igényel csak  munkagéppel történő munkavégzést.  
 
Összefoglalás 
A kivitelezés zajkibocsátása, a nappali időszakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet előírásai alapján kis mértékben rövid ideig meghaladja a határértéket, azonban 
külön zaj elleni védelmi intézkedések elvégzése nem szükséges. 
 
8.4. Hulladékok értékelése és hatásterülete 
Elsősorban az építés fázisában keletkezhetnek hulladékok. A hulladékok kezelését engedéllyel 
rendelkező kezelőnek kell végezni.  
 
8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 
Az esetleges hatások lokálisan a telepített berendezésekhez kötődnek, így a hatásterület nem 
nyúlik túl a telepítési területen. 
 
8.6. A tájra gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 
Mivel a tervezett vezetékek a föld alatt kerülnek elhelyezésre, így a tájat érintő hatások 
érdemben nem változnak meg a jelenlegihez képest. 
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8.7.  Az emberre gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 
Az emberre gyakorolt káros hatások a munkavédelmi előírások betartásával kizárhatók. 
 
8.8. Országhatáron átterjedő hatások 
A beruházásnak az országhatárokon átterjedő hatása nincs. 
 
8.9. Összevont hatásterület 
Az összevont hatásterület kiterjedésének meghatározásában megállapítható, hogy valamennyi 
környezeti elemre gyakorolt hatás az szennyvíztelepen belül marad, illetve kis mértékben 
túlnyúlik. 
A legjelentősebb a zaj tekintetében számított 22,65 méteres hatásterület, így ez tekinthető az 
összevont hatásterületnek is (lásd melléklet). 
 
 

9. Összefoglalás, az állapotváltozások értékelése 
 
 Megállapítható tehát, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és 
visszafordíthatatlan károsodást a környezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegőre 
gyakorolt hatások a létesítés és üzemelés fázisban minimálisak, míg a talajra és vízre 
gyakorolt hatások elenyészőek. A táji és természeti értékekben bekövetkező hatások a 
szennyvíztelep esetében számottevőek. 
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határértékek megállításáról 
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eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

• A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által 
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védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) 
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• MSZ 18150-1: 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

• MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban 

• MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása 

• ÚT 2-1.302: 2003 Útügyi műszaki előírás: Közúti közlekedési zaj számítása 
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Mellékletek 

 
 

• Összevont hatásterület 
• Átemelők, nyomóvezetékek főbb adatai 

• Szakértői jogosultságok 
• Felelősségvállalási nyilatkozat 
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1. ábra: Átemelők, nyomóvezetékek főbb adatai 

 
 
 
 
 

 

Qd Qh átlag

hrsz./utca művelési ág Øbelső×H [m] [m3/h] [m3/h]
[m3/h

]
[l/s] Q [l/s] H [m] [m3/h]

TM-I. Tarnaméra 012/1 szántó 2,0×6,66 289 12.0 36.1 10.0 11.5 18.2 100 TM NY-1
D 160 KPE 

PN10
1 181

Tervezett 
szennyvíztisztító telep

TM-II.
Tarnaméra 328/5 / 

Árpád u.
kivett mocsár 2,0×6,06 173.2 7.2 21.7 6.0 8.2 10.6 75 TM NY-2

D 125 KPE 
PN10

631
Tarnaméra 1-0-0 j. 

csatorna

TM-III. Tarnaméra 133 kivett közút 2,0×4,39 20.5 0.9 2.6 0.7 4.0 7.8 30 TM NY-3
D 90 KPE 

PN10
392.5

Tarnaméra 1-0-0 j. 
csatorna

TM-IV. Tarnaméra 1030 kivett árok 2,0×4,92 62.1 2.6 7.8 2.2 5.0 11.7 30 TM NY-4
D 90 KPE 

PN10
388

Tarnaméra 1-6-1 j. 
csatorna

TM-V. Tarnaméra 884
kivett 

beépítetlen 
terület

2,0×6,03 15.7 0.7 2.0 0.5 4.0 13.7 30 TM NY-5
D 90 KPE 

PN10
856

Tarnaméra 4-0-0 j. 
csatorna

Qd Qh átlag

hrsz./utca művelési ág Øbelső×H [m] [m3/h] [m3/h]
[m3/h

]
[l/s] Q [l/s] H [m] [m3/h]

B-I. Tarnaméra 030/22 szántó 2,0×6,56 118 4.9 14.8 4.1 7.2 11.5 75 B NY-1
D 110 KPE 

PN10
576

Tarnaméra 2-1-0 j. 
csatorna

B-II.
Boconád 153 / Ady 

E. u.
kivett közút 2,0×3,28 17.0 0.7 2.1 0.6 4.0 11.9 30 B NY-2

D 90 KPE 
PN10

810
Boconád 1-2-0 j. 

csatorna

B-III.
Boconád 714 / Bajcsy-

Zsilinszky u.
kivett közút 2,0×3,68 18.2 0.8 2.3 0.6 4.0 9.1 30 B NY-3

D 90 KPE 
PN10

484
Boconád 1-2-0 j. 

csatorna

B-IV.
Boconád 715 / Arany 

J. u.
kivett közút 2,0×3,80 9.0 0.4 1.1 0.3 4.0 9.9 30 B NY-4

D 90 KPE 
PN10

504
Boconád 1-5-0 j. 

csatorna

B-V.
Boconád 395 / 

Hevesi út
kivett 

anyaggödör
2,0×3,96 29.8 1.2 3.7 1.0 4.6 9.8 30 B NY-5

D 90 KPE 
PN10

395
Boconád 1-5-0 j. 

csatorna

B-VI. Boconád 052/1 legelő 2,0×3,44 12.4 0.5 1.6 0.4 4.0 9.1 30 B NY-6
D 90 KPE 

PN10
480

Boconád 5-1-0 j. 
csatorna

Qd Qh átlag

hrsz./utca művelési ág Øbelső×H [m] [m3/h] [m3/h]
[m3/h

]
[l/s] Q [l/s] H [m] [m3/h]

NF-I.
Nagyfüged 112/3 / 

Petőfi S. u.
kivett közút 2,0×5,78 143.0 6.0 17.9 5.0 7.6 32.0 75 NF NY-1

D 140 KPE 
PN10

5 031
Tervezett 

szennyvíztisztító telep

NF-II.
Nagyfüged 12 / 
Táncsics M. u.

kivett közút 2,0×5,11 28.7 1.2 3.6 1.0 4.0 7.2 30 NF NY-2
D 90 KPE 

PN10
247

Nagyfüged 1-1-2 j. 
csatorna

NF-III.
Nagyfüged 231 / 

Bocskai I. u.
kivett közút 2,0×4,76 43.2 1.8 5.4 1.5 4.0 9.2 30 NF NY-3

D 90 KPE 
PN10

484
Nagyfüged 1-1-0 j. 

csatorna

NF-IV.
Nagyfüged 320/1 / 

Széchenyi I. u.
kivett út 2,0×5,39 21.7 0.9 2.7 0.8 4.0 13.5 30 NF NY-4

D 90 KPE 
PN10

844
Nagyfüged 1-4-1 j. 

csatorna

Boconád - átemelők, nyomóvezetékek

Nagyfüged - átemelők, nyomóvezetékek

Tarnaméra - átemelők, nyomóvezetékek

befogadó

Csatlakozó nyomóvezeték 

Telepítési hely

Szivattyúk 
szükséges 

szállító 
kapacitása

Biofilter 
(aktív) 

tervezett 
tisztító 

kapacitása jele

Átemelő akna 
méretei

méret, 
anyag

hossz [m]

Qh max

Tervezett szennyvízterhelés

Átemelő 
jele

Átemelő 
jele

Telepítési hely
Átemelő akna 

méretei

Tervezett szennyvízterhelés Szivattyúk 
szükséges 

szállító 
kapacitása

Biofilter 
(aktív) 

tervezett 
tisztító 

kapacitása

Csatlakozó nyomóvezeték 

Qh max

jele
méret, 
anyag

hossz [m] befogadó

Biofilter 
(aktív) 

tervezett 
tisztító 

kapacitása

Csatlakozó nyomóvezeték 

Qh max

jele
méret, 
anyag

hossz [m] befogadó

Átemelő 
jele

Telepítési hely
Átemelő akna 

méretei

Tervezett szennyvízterhelés Szivattyúk 
szükséges 

szállító 
kapacitása
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Felelősségvállalási nyilatkozat 
 
 
 
 
 
Alulírott Faggyas Szabolcs szakértő (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) nyilatkozom, hogy a 
Tarnaméra Község Önkormányzata megbízásából a Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged 
Községek szennyvízelvezetése tárgyában készült Előzetes vizsgálati dokumentációban (EVD) 
foglalt adatokért, valamint azok feldolgozásából nyert megállapításokért és információkért 
vállalom a felelősséget. 
 
 
 
Szeged, 2018. december 18. 
 
 

 
 
 
 
 

Faggyas Szabolcs 
szakértő 

 
 

 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY LAJOS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.01.28. 11.53.25


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: szuperprint11@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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