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1 Előzmények
A Pöyry Erőterv ZRt. (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) megbízta az Akusztika Mérnöki Iroda
Kft.-t (6500 Baja, Szent László utca 105.), a 3.G3. Körmend-Szentgotthárd 132 kV nagyfeszültségű távvezeték átalakítás (M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) – Rábafüzes (országhatár) közötti szakasz – 3. szakasz, 172+200-180+650 kmsz.) előzetes vizsgálati dokumentáció
zaj- és rezgésvédelmi munkarészének elkészítésével.

2 A vizsgálat során alkalmazott előírások


1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól”



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



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



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



93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról



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



MSZ ISO 1996-1/2/3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.



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



MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben.



MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása



Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzió): ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedés esetében 2. rész: A számítás általános módszere (Acoustics - Attenuation
of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation)



ÚT 2-1.302:2003 Útügyi Műszaki Előírás „A közúti közlekedési zaj számítása”



ÚT 2-1.118:2005 Útügyi Műszaki Előírás „Közutak távlati forgalmának meghatározása
előrevetítő módszerrel”



Csákánydoroszló község önkormányzata képviselő testülete 10/2006. (viii.11) számú
rendelete Csákánydoroszló község helyi építési szabályzatáról és a község szabályozási
tervéről



Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.27.) önkormányzati
rendelete Gasztony község helyi építési szabályzatáról



2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről;



2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény
kihirdetéséről;
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Az 1996. LIII. tv 7.§. értelmében „gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”.



A 2003. évi XXVI. tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi övezetekről (pl. ökológiai folyosók, magterületek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az ökológiai hálózat elemeinek terület felhasználásáról.

3 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
3.1 A vizsgált terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése
A tervezett átalakítás az M8 autópálya 173-174 kmsz. és 176-177 kmsz. közötti szakaszai mentén lévő hálózatszakaszokon történik.

1. ábra Átnézeti helyszínrajz

Az I. helyszín a 41-44. sz. oszlopok között tervezett. A tervezési terület Csákánydoroszló külterületére esik, mely É-i oldalán „Eg” – gazdasági erdő –, a D-i oldalán többségében „Má” – általános
mezőgazdasági terület - területi besorolású.
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tervezési terület

Csákánydoroszló
2. ábra A környezet szabályozási térképe – I. helyszín

A II. helyszín az 54-56 sz. oszlopok közötti terület. A tervezési terület Gasztony egybefüggő lakóterületétől 500 m távolságban van, annak É-i oldalán „Eg” – gazdasági erdő –, a D-i oldalán többségében „Má” – általános mezőgazdasági terület - területi besorolású övezet húzódik.
Az érintett terület többségében erdős, vagy mezőgazdasági terület. A legközelebbi zajtól védendő objektum a D-i irányban, a 0149/4 hrsz. telken lévő MÁV őrház, mely a tervezési területtől
340 m távol található. E terület „Lf” – falusias lakóterület besorolású.

tervezési terület

Gasztony
3. ábra A környezet szabályozási térképe – II. helyszín
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3.2 Zaj- és rezgésvédelmi követelmények
3.2.1 Üzemelés
Üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit (LTH) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alábbiak:
Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre [dB(A)]

Zajtól védendő terület

1.

nappal 6-22 óra

éjjel 22-6 óra

2.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

3.

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

50

40

4.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

5.

Gazdasági terület

60
1. táblázat Zajterhelési határértékek – üzemelés

50

Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.
A határértékek a zajtól védendő homlokzatok előtt 2 m távolságban értendők.

3.2.2 Építési fázis
Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az
alábbiak:

Sorszám

Határérték (LTH) az LAM, megítélési szintre* (dB),
ha az építési munka időtartama
Zajtól védendő terület

1 hónap vagy kevesebb

1 hónap felett 1
évig

1 évnél több

nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 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

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.

2. táblázat Zajterhelési határértékek – építés, kivitelezés
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A zajvédelmi határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka időtartamának figyelembevételével történik. A zajterhelési határértékek L AM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.
Jelen esetben a táblázat „1 hónap felett 1 évig” oszlopok határértékei alkalmazandók, mivel az
építkezés időtartama a tervek szerint nagyjából 1-2 hónapig fog eltartani. A munkálatok csak a
nappali időszakban történnek.
Lehetőség van a teljes építkezési idő részekre bontására olyan módon, hogy ha egy nagyobb zajkibocsátású tevékenységi időszak nem halad meg 1 hónapnyi időtartamot, arra a hónapra az
első oszlop-pár határértékei vonatkozzanak.

3.2.3 Közlekedés
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendeletének 3. sz. melléklete határozza meg, a zajtól védendő terület és útkategória besorolásának függvényében. A rendelet részletét a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* [dB]

Zajtól védendő terület

kiszolgáló úttól,
lakóúttól származó
zajra

nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra

az országos
közúthálózatba tartozó
mellékutaktól, a
települési önkormányzat
tulajdonában lévő
gyűjtőutaktól és
külterületi
közutaktól…származó
zajra×

az országos közúthálózatba
tartozó gyorsforgalmi
utaktól és főutaktól, a
települési önkormányzat
tulajdonába lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól,
belterületi elsőrendű
főutaktól, belterületi
másodrendű főutaktól,…
származó zajra×

nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek
közül az egészségügyi területek

50

40

55

45

60

50

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási
létesítmények területei, és a temetők,
a zöldterület

55

45

60

50

65

55

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
a vegyes terület

60

50

65

55

65

55

4.

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

Megjegyzés:* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint.
× Részlet.

3. táblázat Zajterhelési határértékek – közlekedés

A zajterhelési határértékek LAM,kö megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó
jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00-22:00) 16 óra, míg éjjel
(22:00-6:00) 8 óra.

3.2.4 Rezgésvédelem
A környezetet terhelő rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
5. sz. melléklete az irányadó, mely szerint:
„Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben:”
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Rezgésvizsgálati
küszöbérték*
(mm/s2)
A0

Épület, helyiség

Lakóépület, üdülőépület, szociális
otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és
pihenőhelyiségei

Rezgésterhelési
határértékek*
(mm/s2)
AM
Amax

nappal
06-22 óra

12

10

200

éjjel
22-06 óra

6

5

100

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint.

4. táblázat Az emberre ható rezgés terhelési határértékek épületekben - részlet

A megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra

3.3 A projekt leírása
3.3.1 Általános leírás
I. helyszín - M8 173+100-173+700 kmsz. között
A tervezett M8-as autópálya elüti a távvezeték 43 sz. oszlopát. A távvezetékek az érintett szakaszon a Magyar Közút NZrt. nyilatkozata szerint ki kell téríteni. Az átalakítás Csákánydoroszló
külterületét érinti.
A kitérítés az autópálya jobb oldalán, nyomvonalban 2 db., új nyomvonalon 1 db. egyenes karelrendezésű „OROSZLÁNY” típusú feszítő oszlopokkal történő kiváltást jelent, a későbbi 2×2 sávra
történő kibővítés (baloldal) figyelembevételével. A jelenlegi 42, 43. sz. oszlopok elbontásra kerülnek.

5. táblázat Változtatással érintet oszlopok koordinátái az I. helyszínen
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4. ábra A tervezett nyomvonal – I. helyszín

II. helyszín - M8 176+500-177+400 kmsz. között
A kitérítés, új nyomvonalon 1 db. „OROSZLÁNY” típusú feszítő oszloppal történő kiváltást jelent.
Az átalakítás miatt a meglévő 53 sz. oszlopon kismértékű nyomvonaltörés lesz, mely annak állékonyságát, teherbírását nem befolyásolja. Az 54 sz. feszítőoszlop elbontásra kerül.
Az oszlopáthelyezés során a lebontandó 55.sz. „SZIGETVÁR-E” OT+6 típusú oszlop helyett, attól
10 m-re az 54.sz. oszlop irányába egy új, egyenes karelrendezésű „OROSZLÁNY” OT+12 típusú
oszlop lesz elhelyezve. Az átalakítás során az 56 sz. álló, megmaradó „SZIGETVÁR-E” OT+3 típusú oszlop széloszlopköze túllépésre kerül.
Az átalakítás Gasztony külterületét érinti.

6. táblázat Változtatással érintett oszlopok koordinátái a II. helyszínen
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5. ábra A tervezett nyomvonal – II. helyszín

3.3.2 Építési munkák
Az építési technológia alapvetően három részre bontható.
- földmunkák, alap építés
- oszlop állítás
- kábelszerelés
Környezeti zajkibocsátási szempontból az első munkafázis a figyelembe veendő, a másik két
fázis már zajkibocsátással nem jár. Az alapozási munkák egyes fázisai az alábbi szerintiek.
1. Nyomvonal ellenőrzés (helyreállítás)
2. Munkagödör kitűzés
3. Földkitermelés (dúcolás, szádfalazás)
4. Földelések elhelyezése
5. Szerelőbeton készítése
6. Csonkállítás
7. Betonacél szerelés
8. Zsaluzás
9. Beton bedolgozása
10. Kizsaluzás
11. Felületvédelem
12. Földvisszatöltés, tereprendezés
A MUNKAFÁZISOK LEÍRÁSA
1, 2: zajkibocsátással nem járó munkafolyamat
3. Földkitermelés (dúcolás, szádfalazás)
- munkagödör kitűzése - föld alatt húzódó vezetékek feltárása és kiváltása - a munkaterület biztonságos munkavégzés szempontjából
történő bejárása (árok, patak, kút, idegen műtárgy) - organizációs vázlat (anyagok és munkaeszközök tárolása, közlekedési útvonalak kijelölése).
- munkaterület megtisztítása a növényzettől, törmelékektől - földmunkagéppel történő földkitermelés - kitermelt föld deponálás - a talaj minőségétől függően a munkagödör állékonyságának
biztosítása (dúcolás, szádfalazás) - munkaterület körülhatárolása.
4: zajkibocsátással nem járó munkafolyamat
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5. Szerelőbeton készítés
- megfelelően víztelenített munkagödör - munkagödör állékonyságának biztosítása (dúcolás,
szádfalazás) - keretföldelés elhelyezése,
- beton bedolgozása közvetlenül a szállítójárműről vagy betonszivattyú segítségével - beton utókezelése.
6. Csonkállítás
- megfelelően víztelenített munkagödör - munkagödör állékonyságának biztosítása (dúcolás,
szádfalazás) - keretföldelés - megfelelő szilárdságú szerelőbeton,
- beállítókeret segítségével a csonkokat az oszlopszerkezetnek megfelelő távolságba kell beállítani és a kitűzött oszlop tengelyekhez kell igazítani - a oszlopcsonkokat szintező műszer segítségével megfelelő szintmagasságba kell állítani Speciális esetekben a betonacél szerelés után történik a csonkállítása.
7. Betonacél szerelés
- megfelelően víztelenített munkagödör - munkagödör állékonyságának biztosítása (dúcolás,
szádfalazás) - oszlopcsonkok pontos beállítása - szükség esetén megfelelő szilárdságú szerelőbeton - alapozási és vagy vasalási terv,
- előre méretre vágott és hajlított betonacélok ellenőrzése - betonacélok elhelyezés a terv szerinti helyen és kiosztásban - betonacélok egymáshoz rögzítése kötöződróttal, vagy speciális esetben
hegesztéssel - vasalás toldása csak a terv szerint történhet - a toldásokat az alaptesten belül eltolással kell végezni - a betonacélok nem érintkezhetnek a talajjal és a zsaluzattal (távolságtartók).
8. Zsaluzás
- megfelelően víztelenített munkagödör - munkagödör állékonyságának biztosítása (dúcolás,
szádfalazás) - oszlopcsonk pontos beállítása, betonacél szerelés - megfelelő szilárdságú lepénybeton vagy vasbeton lemez - zsaluzási terv,
- kiselemes zsalutáblák beállítása, egymáshoz rögzítése - a vasalás és a zsalutáblák között a betontakarás biztosítása távtartókkal - zsalutáblák pontos szintbe állítása, megtámasztása és rögzítése a betonozáskor fellépő terheléssekkel szemben.
9. Betonozás
- megfelelően víztelenített munkagödör - oszlopcsonk pontos beállítása, betonacél szerelés pontosan összeállított és rögzített zsaluzat,
- beton bedolgozása közvetlenül a szállítójárműről vagy betonszivattyú segítségével - beton
megfelelő tömörítése betonvibrátorral - friss beton utókezelése - a friss beton védelme a szélsőséges időjárási körülmények esetén (hidegben illetve meleg időben történő betonozáskor)
10. Kizsaluzás
- betonalap megfelelő szilárdsága (időjárási viszonyoktól függ),
- zsalutáblák lerögzítésének kioldása és elbontása - a zsaluelemek közötti kapcsolóelemek oldása
- zsalutáblák óvatos leválasztása a friss betonfelületről - a lebontott zsaluzat felületének megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől - a zsaluhéj bevonása speciális védőanyaggal
11: zajkibocsátással nem járó munkafolyamat
12. Földvisszatöltés, tereprendezés
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- megfelelő szilárdságú és ép felületű alaptest - alaptest felületvédelme - megfelelő mennyiségű
és minőségű talaj (szükség esetén talajcsere),
- földvisszatöltése több rétegben munkagép segítségével - a földrétegek szétterítése kézi erővel a talajt rétegenként tömörítése (elektromos döngölő) - a biztonsági dúcolás elbontása csak a
földvisszatöltéssel párhuzamosan történik.

3.4 Az alapállapot vizsgálata
3.4.1 A környezetben jelenleg üzemelő zajforrások
A vizsgálati terület környezetében zajforrás nem található.
A meglévő távvezeték zajt nem bocsát ki.

3.4.2 Háttérterhelés
A létesítmény környezetében levő legközelebbi területeken háttérterhelésként az LA95 95 %-os
A- hangnyomásszint határozandó meg az MSZ 181501: 1998 szabvány 6.4 pontja értelmében.
A mérési eredmények szerint:
LA95nappal = 36 (dB),
LA95éjjel = 28 (dB).

3.4.3 A zajvédelmi hatásterület meghatározása
A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni,
mely az alábbiak szerint történik.
„(1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:006:00) 45 dB.”
A fentiekből következik, hogy a hatásterület megállapítása csak a környezeti háttérterhelés feltérképezése után lehetséges.

3.4.4 Zajvizsgálati részterületek
A terhelési pontokon, mivel a vizsgált létesítmény közvetlen környezetében egyéb, a vizsgált
zajforrás zajkibocsátásával azonos típusú zajkibocsátással rendelkező forrás, létesítmény nincs,
hatásterület átfedés sincs, így LKH=LTH javasoljuk érvényesíteni.
A vizsgálati területek területi besorolásait a környező községi településrendezési tervek alapján
végeztük.
Mivel adott irányokban különböző besorolású területek is vannak, a hatásterületi határokat ezt
figyelembe véve kell meghatározni. A besorolást a vizsgálati részterületek szerint adjuk meg.
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I. helyszín
T10 RÉSZTERÜLET
A közvetlen szomszédos területek besorolása:
Eg: „gazdasági erdő”
Má: „általános mezőgazdasági terület”
A fent nevesített területeken zajtól védendő létesítmény nincs.
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 55 / 45 dB(A) – nappal / éjjel.
T21 RÉSZTERÜLET
DK-i irányban Csákánydoroszló település lakóterületének besorolása:
Lf: „falusias lakóterület”
Zajterhelési határértékek (üzemelés): LTH = 50 / 40 dB(A) – nappal / éjjel
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 40 / 30 dB(A) – nappal / éjjel.
T22 RÉSZTERÜLET
DK-i irányban Csákánydoroszló település lakóterületének besorolása:
Vt: „településközponti vegyes terület”
Zajterhelési határértékek (üzemelés): LTH = 55 / 45 dB(A) – nappal / éjjel
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 45 / 35 dB(A) – nappal / éjjel.
T23 RÉSZTERÜLET
DK-i irányban Csákánydoroszló település belterületén lévő egyéb felhasználású területek besorolása:
Gip: „gazdasági ipari terület”
Gksz: „kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület”
Zajterhelési határértékek (üzemelés): LTH = 60 / 50 dB(A) – nappal / éjjel
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 50 / 40 dB(A) – nappal / éjjel.
II. helyszín
T10 RÉSZTERÜLET
A közvetlen szomszédos területek besorolása:
Eg: „gazdasági erdő”
Má: „általános mezőgazdasági terület”
V1: „vízgazdálkodási terület”
A fent nevesített területeken zajtól védendő létesítmény nincs.
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 55 / 45 dB(A) – nappal / éjjel.
T20 RÉSZTERÜLET
DK-i irányban Gasztony település lakóterületének besorolása:
Lf: „falusias lakóterület”
Zajterhelési határértékek (üzemelés): LTH = 50 / 40 dB(A) – nappal / éjjel
Az üzemi hatásterület határa: LHH= 40 / 30 dB(A) – nappal / éjjel.
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3.5 A jelenleg üzemelő üzemi, építési és szabadidős tevékenységek
A vizsgált telephely környezetében az erőmű zajkibocsátásával azonos típusú zajkibocsátással
rendelkező létesítmény nincs.
A vizsgált terület környezetében építési tevékenység jelenleg nem folyik.

3.6 Az építés alatti állapot vizsgálata
3.6.1 Zajforrások
A környezeti zajkibocsátás oszloponként időben változik az 5.2. pontban részletezett munkafolyamatoknak megfelelően. A tervezés jelenlegi fázisában a pontos építéstechnológia még nem
ismert, így az alkalmazott munkagépek fajtáját és számát csak becsülni tudjuk. Az egyes munkafázisokra, az eredő napi zajkibocsátást az alábbiak szerint becsüljük.
A kritikus munkafázisok zajkibocsátási adatai az alábbiak.
Földkitermelés, dúcolás, szádfalazás
Működési
Kivitelezési fázis Munkagép megneidőtartam
megnevezése
vezése
t [h/nap]
Földmunkák

Zajteljesítményszint LW [dB]

Forgókotró

7

99

Homlokrakodó

7

99

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]
102

Teherautó
2
92
7. táblázat Mértékadó zajkibocsátás az adott építési fázisban

Betonozás, szerkezet építés
Működési
Kivitelezési fázis Munkagép megneidőtartam
megnevezése
vezése
t [h/nap]
Betonozás

Zajteljesítményszint LW [dB]

Mixerautó

4

106

Autódaru

6

95

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]
104

Betonpumpa
4
98
8. táblázat Mértékadó zajkibocsátás az adott építési fázisban

Tereprendezés, földvisszatöltés
Működési
Kivitelezési fázis Munkagép megneidőtartam
megnevezése
vezése
t [h/nap]

Földmunkák

Zajteljesítményszint LW [dB]

Forgókotró

7

99

Homlokrakodó

7

99

Teherautó

2

92

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]

104

Döngölő
4
102
9. táblázat Mértékadó zajkibocsátás az adott építési fázisban
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Oszlopállítás
Működési
Kivitelezési fázis Munkagép megneidőtartam
megnevezése
vezése
t [h/nap]
oszlopállítás

teleszkópos autódaru

4

Zajteljesítményszint LW [dB]

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]

112

109

Ez az üzemállapot egy oszlop esetén legfeljebb kétszer fordulhat elő: bontáskor és állításkor, ami 1-1 nap
időtartamú.
10. táblázat Mértékadó zajkibocsátás az adott építési fázisban

Az építés többi fázisában zajkibocsátással nem kell számolni.

3.6.2 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása
A kültéri zajforrások (építési tevékenység munkagépei, és a telephelyen folytatott tevékenység)
által okozott környezeti zajterhelés ellenőrző számításait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németország) által kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziójú EU konform
zajterjedés-számító szoftver, ipari zajterjedés modellező moduljának segítségével készítettük el.
Alkalmazott szabvány az ISO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during
propagation outdoors — Part 2: General method of calculation. A modellezésekhez a digitális
helyszínrajzot a szoftverbe importáltuk, majd input adatként megadtuk a tapasztalati zajkibocsátási vizsgálatok eredményeiből számított vagy a berendezések gyártói által megadott
közeltéri mérésekből számított hangteljesítményszint értékeket (L WA). A közlekedéstől származó
zaj számításánál input adatként megadtuk a közutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a megengedett haladási sebességet, az útszélesség értékét, a forgalmi sávok számát és az útburkolat
érdességi kategóriáját.
Az építési zaj számítási elmélete az, hogy meghatározott területen mozgó zajforrások (pl. rakodógépek, munkagépek, szállító járművek, stb.) a manipulációs területek tetszés szerinti pontján
elvileg előfordulhatnak, ezért az eredő zajteljesítményszintet a területen egyenletes eloszlásúnak tételezzük fel, és hozzárendeljük az eredő zajteljesítmény-sűrűség szintet a következőképpen:

L'WAeq  LWAeq  10  lg S
ahol: LWAeq: az aktuális munkafázisban üzemelő összes zajforrás megítélési időre vonatkozó
egyenértékű zajteljesítményszintjének eredője [dB(A)],
S: a mozgás teljes területe [m2].
A manipulációs területek környezetében lévő tetszőleges (x,y) ponton számítható egyenértékű
A-hangnyomásszint:

L Aeq x , y L'WAeq  K i 10  lg 
i

S

dxdy
x 2 y 2

(a Ki korrekciós tagokkal az adott irányban fellépő zajterjedési korrekciókat jelöltük.)
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3.6.3 Az építési munkavégzésből eredő zajterhelés vizsgálata
Az építési munkák vonatkozásában részletes organizációs terv még nem áll rendelkezésre, ezért
a várható zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan más, hasonló építési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértői becslés alapján lehetett előrejelzést adni.
Az egyes építési fázisok alatt a 7.-10. táblázatokban szereplő munkagépek és szállítójárművek
üzemelése várható. A táblázatban feltüntettük a munkagépek zajkibocsátási adatait is, amiket
hasonló jellegű gépek működése során tapasztalt üzemviteli adatok adaptálásával becsültük.
A legzajosabb fázis az alapépítés. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a 11. táblázat tartalmazza. A számítást az építés helyszínéhez legközelebbi zajtól védendő homlokzatra végeztük el.
A számított zajterhelési értékek alapján kijelenthető, hogy egyetlen védendő lakóépületet sem ér
határérték feletti zajterhelés.
I. helyszín
Kritikus pont: Vasút u. 65. sz- lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz.: 617)
Munkafázis

Számított zajterhelés
értékek [dB(A)]

Határérték LTH, nappal
[dB(A)]

Földmunkák

34

60

Betonozás

36

60

Földmunkák, tereprendezés

36

60

Oszlopállítás
41
60
11. táblázat Az építési kivetelézésből eredő, számított zajterhelés értékek

Megjegyzés: Építési zaj esetében, hatásterület határainak meghatározására jogszabályi előírás
nem létezik. Jelen esetben hatásterület alatt a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülésének
határvonalát értjük.
A számítható védőtávolságokat (melyen belül a napi rezgésterhelés már meghaladja a határértéket) az alábbi táblázat tartalmazza.
Munkafolyamat

Védőtávolság [m]

Földmunkák

50

Betonozás

63

Földmunkák, tereprendezés

63

Oszlopállítás

112

12. táblázat Az építési kivetelézésből eredő védőtávolság értékek
II. helyszín
Kritikus pont: hrsz- 0149/18. sz. lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re.
Munkafázis

Számított zajterhelés
értékek [dB(A)]

Határérték LTH, nappal
[dB(A)]

Földmunkák

42

60

Betonozás

44

60

Földmunkák, tereprendezés

44

60

Oszlopállítás
49
60
13. táblázat Az építési kivetelézésből eredő, számított zajterhelés értékek
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A számítható védőtávolságokat (melyen belül a napi rezgésterhelés már meghaladja a határértéket) az alábbi táblázat tartalmazza.
Munkafolyamat

Védőtávolság [m]

Földmunkák

28

Betonozás

35

Földmunkák, tereprendezés

35

Oszlopállítás
63
14. táblázat Az építési kivetelézésből eredő védőtávolság értékek

A számítási eredményekből az látszik, hogy az építéstől származóan határérték feletti zajterheléssel sehol sem kell számolni.

3.6.4 Az építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata
Az építés során csak kismértékű anyagszállítással és egyéb célforgalommal kell számolni. A kitermelt föld nagy részét a helyszínen deponálják, és az oszlopalap elkészülte után nagy részben
visszaterítik. Emiatt a napi szállítási célforgalom a 4-5 db/napnál nem több.
Elképzelhető még a munkagépek napi mozgása is, ez legfeljebb 6 db lassú jármű/nap elhaladást
jelent. A gépek a 8 sz. főúton közlekednek, majd földutakon érik el az építési helyszínt.
I. helyszín
2019. év

2017. év
Út neve

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

n3
[j/nap]

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

n3
[j/nap]

8 sz. főút
4827
132
527
4966
138
172+365 – 182+520 kmsz
15. táblázat A vizsgált útszakaszok forgalmi adatai 2017. és 2019 évre
Nappal (6:00 – 22:00)

Út neve
8 sz. főút
172+365 – 182+520 kmsz

559

Éjjel (22:00 – 6:00)

Q1 [j/h]

Q2 [j/h]

Q3 [j/h]

Q1 [j/h]

Q2 [j/h]

Q3 [j/h]

288,6

8,0

33,0

43,5

1,3

5,7

16. táblázat A vizsgált útszakaszok óraforgalmi adatai 2019 évre

Az utakon a megengedett haladási sebesség lakott területen 50 km/h, lakott területen kívül
90 km/h. Az utak 2x1 forgalmi sávból állnak, a sávszélesség 3,5 m. Az utak útburkolata B típusú
akusztikai érdességi kategóriába sorolandó.
A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a
zajterjedést számoló szoftver segítségével határoztuk meg. Ennek értékeit a vizsgált utakra, a
nappali és az éjszaki időszakra a 17. táblázat tartalmazza.
LAeq (7,5) [dB(A)]
Út neve

Beépítettség

nappal
(6:00 – 22:00)

éjjel
(22:00 – 6:00)

8 sz. főút
172+365 – 182+520 kmsz

lakott területen belül

67,7

59,8

17. táblázat A vizsgált útszakasz zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek
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Ha ráterheljük az útszakaszra a célforgalom miatt kialakuló többletforgalmat (csak nappali időszakban), a számítható referenciaértékek az alábbiak szerint módosulnak.
LAeq (7,5) [dB(A)]
Út neve

Beépítettség

nappal
(6:00 – 22:00)

éjjel
(22:00 – 6:00)

8 sz. főút
172+365 – 182+520 kmsz

lakott területen belül

67,7

59,8

18. táblázat A vizsgált útszakasz zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek a célforgalommal

Látható, hogy az út zajkibocsátását a célforgalom észrevehetetlen mértékben növeli, azaz, a védendő objektumok zajterhelése emiatt nem változik
Mivel esetünkben már kialakult beépítettségi és közlekedési móddal állunk szemben, ezért a
rendeleti követelményértékek csak irányértékeknek tekinthetők, csak a terület zajhelyzetének
minősítésére szolgálnak.
II. helyszín
A mértékadó forgalmi adatok az I. helyszín vizsgálatakor leírtakkal azonosak, ezért itt elmondható, hogy az építkezés miatt vonzott célforgalom a környezet közúti eredetű zajterhelését nem
növeli.

3.6.5 Rezgésterhelés
Az építési területről származó legjelentősebb rezgés a földmunkák során várható, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a területen, valamint a talajtömörítés is a területrendezési időszakban történik.
Az építési munkák környezeti rezgéshatásainak előrebecslésére amerikai szakirodalmi adatokat
veszünk alapul, adaptálva azokat a magyar szabályozási környezetre.
A becslés alapja a szakirodalomban elérhető mérési adatok alapján, kutatási eredményekre támaszkodó számítási eljárás (Transportation- and Construction-Induced Vibration Guidance
Manual - California Department of Transportation Environmental Program Environmental
Engineering Noise, Vibration, and Hazardous Waste Management Office, Sacramento, June 2004)
A számítások alapját azok a mérési eredmények képezik, melyeket különféle munkagépek
rezgésemissziójára vonatkozóan elvégeztek. Bár, a mérések során a PPV értékeket vizsgálták, az
eredményeket bizonyos megszorításokkal a magyar szabályozásban használatos súlyozott rezgésgyorsulásra át lehet konvertálni (frekvenciaspektrum alapján).
A becslésre alkalmazott összefüggés:

d

PPV ( D)  PPV REF  REF 
 D 

n

ahol
dREF: a referencia távolság (10 m)
PPVREF: rezgésforrástól referenciatávolságban mért rezgéssebesség [mm/s]
D: vizsgálati távolság
n: talajban történő csillapodást jellemző tapasztalati érték (az átlagosra javasolt: n=1,1)
A számítások szerint, a vibrátoros talaj-visszatömörítés időszakában (mint legnagyobb rezgésterhelést eredményező munkafázis) a rezgésvédelmi védőtávolság (határérték teljesülésének
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határa) 50 m. Ez azt eredményezi, hogy rezgésterhelés nem lesz érzékelhető a legközelebbi védendő területeken.

3.6.6 Minősítés
Az akusztikai számítások alapján látható, hogy a vizsgált építkezés(ek) a környezetében lévő
zajtól védendő épületeknél határérték túllépést nem okoz. A vélelmezhető hatásterület az építési
helyszínek közvetlen környezetén belül marad, ahol zajtól, vagy rezgéstől védendő objektumok
nincsenek.

3.7 A tervezett állapot vizsgálata
3.7.1 Zaj- és rezgésforrások
A távvezeték átalakítása után kialakuló helyzetben a távvezeték nem számít sem zaj-, sem rezgésforrásnak, emiatt annak semmilyen környezeti zaj- és rezgésvédelmi hatása nincs sem közvetlenül, sem közvetett módon (pl. folyamatos karbantartás, stb.)

3.7.2 Minősítés
Az átalakítás után kialakuló helyzetben zaj-, vagy rezgésforrás nem lesz, emiatt zaj-, vagy rezgésvédelmi hatásterülettel nem kell számolni, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletében előírt terhelési határértékeknek.

3.8 Zaj-és rezgésvédelmi összefoglalás
Az elvégzett vizsgálat alapján látható, hogy a tervezett távvezeték átalakítása zaj- és rezgésterhelési szempontból a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletében előírt terhelési határértékeknek megfelel.
Az építés alatti rezgés kibocsátások előzetesen becsült hatása nem terjed el védendő területekig.
Az építéséhez kapcsolódó forgalomnövekedés az alapállapothoz viszonyítva nem okoz zajterhelés növekedést.
A célforgalmi közlekedés a meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent kimutatható változást.
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4 Élővilág-védelem
4.1 Alapállapot jellemzése
4.1.1 Földrajzi környezet
Helye:

Nagytáj:

Nyugat-Magyarországi peremvidék

Középtáj:

Alpokalja

Kistáj:

Felső-Őrség

Közigazgatási határ:

Csákánydoroszló, Gasztony

A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe 53 km2 (a középtáj 6,2%-a, a nagytáj 0,7%-a).
Domborzat: Az Alpokalja közepesen tagolt (átlagos relatív relief 48 m/km2), teraszos, eróziósderáziós dombsági területe a Ny-i országhatár, a Rába és a Pinka-völgy torkolati szakasza között.
A változatos pannóniai üledékekből (agyag, homok, homokos agyag, homokkő), felső-pliocén
keresztrétegzett homokból és barna jégkorszaki vályogból felépült dombvidéket konzekvens
eróziós völgyekkel sűrűn felszabdalt (átlagos völgysűrűsége 5,2 km/km2), magasra kiemelt keskeny völgyközi hátak (átlagos tszf magassága 252 m), kavicstakarós eróziós tanúhegyek és
dombtetők, valamint pusztuló szoliflukciós lejtők jellemzik.
Földtan: Az alaphegységet kb. 500-1000 m mélységben szilur-devon metamorfit összlet alkotja.
A felső-pliocénban és a pleisztocén elején hegylábfelszín fejlődésen ment át, majd ezt követően
Rábaterasz képződésére és szerkezeti feldarabolódására, s végül eróziós-deráziós dombvidékké
formálódására került sor. Az eróziós tanúhegyek és a völgyközi hátak kavicsos tetői különböző
szintekben (Szentimre 263-312 m, Hegyek 300 m, Nemesmedves 290 m, Kemestaródfa 256 m,
Rönök 240 m) Rába-terasz maradványokat őriznek.
Éghajlat: A mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlati övezetbe tartozik.
A napfényes órák száma évi 1820 óra körüli, nyáron 700-720, télen 180 óra körüli napsütés a
valószínű.
Az évi középhőmérséklet 9,2-9,4 °C körüli, a vegetációs időszaké 15,6 °C, de a Ny-i területeken
ennél valamelyest alacsonyabb. Tavasszal ápr. 18-20. körül a napi középhőmérséklet már meghaladja a 10 °C-ot. Ez az időszak okt. 14-16-ig, kb. 175-180 napon át tart. A 180 napos fagymentes időszak ápr. 20. és okt. 20. közé esik. A legmelegebb nyári és a leghidegebb téli nap maximum, ill. minimum hőmérsékletének sokévi átlaga 32,0 °C körüli, ill. -16,0 és -17,0 °C közötti.
750 mm körüli évi csapadékkal számolhatunk, a nyári félév csapadéka 480 mm. A 24 órás csapadékmaximum 85 mm, Gasztonyban jegyezték fel (Gasztony a kistáj határán kívüli, de a legközelebbi olyan állomás, ahol észlelt adat áll rendelkezésre). A téli időszakban 40-45 napig hótakaró borítja a földeket, az átlagos maximális hóvastagság 25-27 cm.
Az ariditási index 0,90.
A szélirány eloszlása egyenletes, közöttük a Ny-i és az É-i irányú rendelkezik csekély többséggel.
Az átlagos szélsebesség 3 m/s alatti.
Főként a Ny-i vidékek éghajlata alkalmas az erdőgazdálkodásra, máshol a kevésbé hőigényes
mezőgazdasági növények termesztéséhez megfelelő.
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Vizek: Lényegében a Rába bal parti vízgyűjtő területe, amelyről a Vörös-patak (27,4 km, 81
km2) vezeti a folyóba a vizeket. A többi mellékpatak: Lahn- (19 km, 77 km2), Templom- (5 km,
21 km2), Kőháti- (5 km, 6 km2) és Rátóti-patak (4 km, 7 km2) vízgyűjtőjének jelentős része a
határon túl fekszik. A táj É-i szegélyét érintő Strém-patak (58 km, 432 km2) vízgyűjtőjéből csupán 5 km2 magyar terület. A terület lefolyási hányada jelentős.
A tetemes lefolyásnak megfelelően a Vöröspatakon 55 m3/s, a Lahn-patakon 32 m3/s, a Templom- (Rönöki-) patakon pedig 27 m3/s volt az eddig mért maximális vízhozam, de a Strémen 90
m3-t is mértek. A vízfolyások vízminőség szerint még tisztának tekinthetők.
Az agyagos felszínen „talajvizet" csak a völgyekben találunk, 1-2 m között. Mennyisége jelentéktelen. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége és szulfáttartalma
- a bő csapadéknak megfelelően - alacsony értékű.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma és vízhozama is kicsi.
Részlegesen kiépített csatornahálózat csak egy településen van, így a közcsatornára kapcsolt
lakások aránya kistáji szinten mindössze 33,7% (2008).
Talajok: A kistáj közepesen tagolt dombsági terület, amelyet változatos pannon üledék (agyag,
homok, homokkő) borít. A kavicsos tetejű tanúhegyek pedig Rába-terasz-maradványokat őriznek. A periglaciális üledéken képződött vályog mechanikai összetételű, kedvezőtlen vízgazdálkodású, erősen savanyú pszeudoglejes barna erdőtalajok a táj talaj takarójának 91%-át adják. A
kedvezőtlen vízgazdálkodás következtében kialakuló anaerobitás hozzájárul a talajok gyenge
termékenységi besorolásához. Szinte teljes egészében erdőborítottak.
A Rába-ártérre eső terület talajait a Rába-öntésen kialakult mészmentes réti öntéstalajok képezik. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk általában kedvező, termékenységük az
altalaj rétegzettsége szerint változó (int. 50-75). Területi részarányuk 9%. Szántóként hasznosulhatnak.

4.1.2 Biológiai környezet, életföldrajzi jellemzők
A vizsgált terület növényföldrajzi besorolása:
Magyar flóratartomány (Pannonicum)
A Magyar Alpokalja flóravidéke (Praenoricum)
Az Őrség és Vasi-dombság flórajárása (Castriferreicum)
Alacsony dombvidék jellege ellenére vegetációja számos hegyvidéki vonással bír, amelyet a tagolt felszín következtében gazdag mikrodomborzat is támogat. Így a Strém, illetve a Rábába futó
patakok völgyeinek északias letörésein bükkösök, míg plakor-helyzetben gyertyánoskocsánytalan tölgyesek uralkodnak (ezekben a természetes fenyőelegy valószínűleg csekély lehetett), néhány dombélen talán cseres-tölgyesek is lehettek. A számos völgy alján égerligetek és
(egykor) keményfás ligeterdők alakultak ki.
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A kistáj erdei mára jelentős mértékben átalakultak, elszegényedtek. Magas a telepített fenyves
monokultúrák aránya, az utóbb 10 évben kialakított vadaskertek szintén nagy területen vezetnek erős terheléshez. A rétgazdálkodás néhány nagyobb völgy (Nemesmedves, Magyarbüks,
Rönök térségében) kivételével megszűnt, a fajgazdag irtásgyepek helyén ma már majdnem mindenhol erdő áll.
A Felső-Őrség flórája kimondottan gazdag montán elemekben. Ezek részben a bükkösökhöz
(farkasölő sisakvirág – Aconitum vulparia, farkasboroszlán – Daphne mezereum, fecsketárnics –
Gentiana asclepiadea), részben égerligetekhez (tündérfürt – Aruncus dioicus, erdei madárhúr –
Cerastium sylvaticum, fiókás tyúktaréj – Gagea spathacea) kötődnek, de számos faj (kenyérbélcickafark – Achillea ptarmica, réti palástfű – Alchemilla xanthochlora, árnyéki sás – Carex
umbrosa, sárga sásliliom – Hemerocallis lilio-asphodelus) él réteken és magassásosokban is. A
volt határsáv pionír növényzetében sok mészkerülő faj található meg (csarab – Calluna vulgaris,
körtikefajok – Pyrola spp., kapcsos korpafű – Lycopodium clavatum), ezek a jövőben várhatóan
visszaszorulnak. Érdekes, hogy több szubmediterrán jellegű faj (borostás sás – Carex strigosa,
zalai bükköny – Vicia oroboides) hazai előfordulásának egyik szélső pontja a kistájban van.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, RC; közepesen gyakori élőhelyek: E1, OB, RB, K1a, K7b, J5; ritka élőhelyek: B5, P2a, D2, D34, OA, J1a, N13.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

4.2 A vizsgált terület elhelyezkedése, területhasználati jellemzése
A beavatkozási területek Csákánydoroszló és Gasztony külterületén, mindkét településtől északi
irányban találhatók.
A beavatkozási területek használati módja gyep, erdő és mezőgazdasági terület.

1. térkép a beavatkozási terület áttekintő térképe (zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó
oszlopok)
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Koordináta

Sorszám

Oszloptípus

Tervezett tevékenység

42.

Szigetvár-E

bontás

X=185194.82 Y=455359.41

42.

Oroszlány-E

építés

X=185180.21 Y=455345.65

43.

Szigetvár-E

bontás

X=185027.88 Y=455201.13

43.

Orszlány-E

építés

X=185083.89 Y=455085.01

43/A

Orszlány-E

építés

X=184927.30 Y=455105.64

54.

Oroszlány-E

építés

X=184067.77 Y=451967.31

54.

Szigetvár-S

bontás

X=184069.53 Y=451954.42

55.

Oroszlány-E

építés

X=184110.52 Y=451655.10

55.

Szigetvár-E

bontás
X=184111.87 Y=451645.20
19. táblázat tervezett beavatkozások

4.3 Természetvédelmi adatok
A beavatkozási terület részben érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózatot. A csákánydoroszlói terület
a Nemzeti Ökológia Hálózat, mint „magterület” része. A gasztonyi beavatkozási területtől 60 méterre északra szintén Nemzeti Ökológiai Hálózat „magterület” eleme található. (2. és 3. térkép).

2. térkép a Nemzeti Ökológiai Hálózat a beruházás környezetében: Csákánydoroszló (Nemzeti Ökológiai
Hálózat elemei: lila: magterület; zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó oszlopok)
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3. térkép a Nemzeti Ökológiai Hálózat a beruházás környezetében: Csákánydoroszló (Nemzeti Ökológiai
Hálózat elemei: lila: magterület, sárga: ökológiai folyosó; zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó
oszlopok)

A beavatkozási terület nem része a Natura 2000 hálózatnak (4. és 5. térkép).
A beavatkozási területtől mintegy 1 200 méterre található a legközelebbi kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület (Rába és Csörnöc-völgy Natura 2000 terület), a hatásterület nem
érinti a Natura 2000 területet.

OLDAL 26
ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM012495

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ - 3.G3. TÁVVEZETÉK

4. térkép Natura 2000 hálózat elemei a beavatkozás környezetében (sárga: kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület, zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó oszlopok) (forrás:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

Élőhely
kódja

Élőhely neve

Reprezentativitás

Kiterjedés
(ha)

3130

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

B

2,43

3260

Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion növényzettel

C

5

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion
rubri, és részben Bidention növényzettel

B

5,9

6430

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

B

300

6440

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

B

1 268

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

B

308,7

91E0

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

A

1 063

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus

A

652
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Élőhely
kódja

Élőhely neve

Reprezentativitás

Kiterjedés
(ha)

B

902

angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91G0

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal

20. táblázat A Rába és Csörnöc-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(HUON20008) kijelöléséül szolgáló élőhelyei

Tudományos név

Magyar név

Reprezentativitás

Populáció nagysága (egyed)

Gerinctelenek
Unio crassus

tompa folyamkagyló

B

gyakori

Theodoxus transversalis

sávos bödöncsiga

A

gyakori

Ophiogomphus cecilia

erdei szitakötő

B

gyakori

Leucorrhinia pectoralis

lápi szitakötő

C

ritka

Coenagrion ornatum

díszes légivadász

B

ritka

Hypodryas maturna

díszes tarkalepke

C

ritka

Maculinea teleius

vérfű-hangyaboglárka

C

ritka

Maculinea nausithous

sötét hangyaboglárka

C

ritka

Lycaena dispar

nagy tűzlepke

C

gyakori

Osmoderma eremita

remetebogár

C

ritka

Cucujus cinnaberinus

skarlátbogár

C

gyakori

Cerambyx cerdo

nagy hőscincér

C

ritka

Halak
Gobio albipinnatus

halványfoltú küllő

B

1 001-5 000

Gobio kessleri

homoki küllő

B

ritka

Aspius aspius

balin

B

1 001-5 000

Rhodeus sericeus amarus

szivárványos ökle

C

500-1 000

Misgurnus fossilis

réti csík

C

100-500

Sabanejewia aurata

törpecsík

C

ritka

Cobitis taenia

vágó csík

C

100-500

Gymnocephalus schraetzer

selymes durbincs

B

ritka

Gymnocephalus baloni

széles durbincs

C

100-500

Zingel zingel

magyar bucó

B

500-1 000

Zingel streber

német bucó

B

500-1 000
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Tudományos név

Magyar név

Reprezentativitás

Populáció nagysága (egyed)

Emlősök
Myotis bechsteini

nagyfülű denevér

B

ritka

Myotis myotis

közönséges denevér

C

500-700

Lutra lutra

vidra

C

10-20

21. táblázat A Rába és Csörnöc-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(HUON20008) kijelöléséül szolgáló fajai

A HUON20008 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak felsorolása,
kódja és neve, az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data Form” (SDF)
információi alapján készült (http://natura2000.eea.europa.eu).
A beavatkozási területtől mintegy 2 300 méterre található a legközelebbi különleges madárvédelmi terület (Őrség Natura 2000 terület), a hatásterület nem érinti a Natura 2000 területet.

5. térkép a Natura 2000 hálózat elemei a beavatkozás környezetében (piros: különleges madárvédelmi terület;
zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó oszlopok) (forrás:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

Őrség KMT állománya
Magyar név

Tudományos név

Populáció
méret

Költő
(pár)

törpegém

Ixobrychus minutus

C

2-5

fekete gólya

Ciconia nigra

C

3-4

fehér gólya

Ciconia ciconia

C

45-50

Átvonuló/
gyülekező
(pld.)

200
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Őrség KMT állománya
Magyar név

Tudományos név

Populáció
méret

Költő
(pár)

darázsölyv

Pernis apivorus

B

10-15

barna kánya

Milvus migrans

C

1

rétisas

Haliaeetus albicilla

C

1-2

haris

Crex crex

C

10

billegetőcankó

Actitis hypoleucos

B

5-10

kék galamb

Columba oenas

C

100-150

lappantyú

Caprimulgus
europaeus

C

30-40

jégmadár

Alcedo atthis

C

20-25

hamvas küllő

Picus canus

B

60-70

fekete harkály

Dryocopus martius

B

50-80

balkáni
páncs

fako-

Dendrocopos
syriacus

C

1-5

közép
páncs

fako-

Dendrocopos medius

C

50-100

erdei pacsirta

Lullula arborea

C

2-5

partifecske

Riparia riparia

C

11-50

hegyi billegető

Motacilla cinerea

C

5-10

karvalyposzáta

Sylvia nisoria

C

30-50

örvös légykapó

Ficedula albicollis

C

300-400

tövisszúró
gébics

Lanius collurio

C

200-250

Átvonuló/
gyülekező
(pld.)

Telelő
(pld.)

2

22. táblázat Az Őrség különleges madárvédelmi terület (HUON10001) kijelöléséül szolgáló fajai

A HUON10001 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű fajainak felsorolása, kódja és neve, az
EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data Form” (SDF) információi alapján készült (http://natura2000.eea.europa.eu).
A beavatkozási terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek. A beavatkozási területtől mintegy 1 200 méterre található a legközelebbi országos jelentőségű védett természeti terület, az Őrségi Nemzeti Park (6. térkép). A hatásterület nem érinti a védett természeti
területet. A nemzeti park „elődjét” az Őrségi Tájvédelmi Körzetet 1978-ban hozták létre, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1978. OKTH számú határozatával.
Az Őrségi Nemzeti Parkot a környezetvédelmi miniszter 4/2002. (II. 27.) KöM rendelete alapította meg.
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6. térkép országos jelentőségű védett természeti területek elhelyezkedése a vizsgált terület közelében (piros
terület: Őrségi Nemzeti Park; zöld jelölő: építendő oszlopok, piros jelölő: bontandó oszlopok)

4.3.1 A vizsgált terület növényzete és élőhelyei
A beavatkozások potenciális hatásterületét, tekintettel a bontás, illetve az építés során várható
hatásokra egységesen 50 méterben határoztuk meg.
A beavatkozások során a bontási és építési munkálatok különböző élőhelyeken történnek, de
egyik esetben sem érintenek releváns természetes élőhelyet.

A beavatkozások során érintett élőhelyek:
a) 42. számú oszlop bontása valamint építése
A bontandó és az építendő oszlop azonos területen, egymástól mintegy 20 méterre helyezkedik el
egymástól, jellegtelen vetett gyepen (Á-NÉR: T5 ‒ Vetett gyepek, füves sportpályák)
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1. Kép bontandó 42. sz. és építendő oszlop helyszíne

b) 43. számú oszlop építése
A beavatkozási terület egy alacsony természetességű, jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC), jelentős
aranyvessző (Solidago spp.) fertőzöttséggel.
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2. Kép építendő 43. sz. oszlop helyszíne

c) 43. számú oszlop bontása
A beavatkozási terület egy alacsony természetességű, jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC), jelentős
aranyvessző (Solidago spp.) fertőzöttséggel. A kialakított nyiladék területén jelentős mennyiségű
magonc, elsősorban mezei szil (Ulmus leavis) és csertölgy (Qurcus cerris) található, de jelentős területeket borít be a hamvas szeder (Rubus caesius) is. Fafajok közül jelen van még a fekete fenyő
(Pinus nigra).

3. Kép bontandó 43. sz. helyszíne
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d) 43/A. számú oszlop építése
A beavatkozási terület növényzete a 43. számú, építendő oszlop területének növényzetéhez hasonlóan egy alacsony természetességű, jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC), jelentős aranyvessző
(Solidago spp.) fertőzöttséggel. A kialakított nyiladék területén jelentős mennyiségű magonc, elsősorban mezei szil (Ulmus leavis) és csertölgy (Qurcus cerris) található, de jelentős területeket borít
be a hamvas szeder (Rubus caesius) is. Fafajok közül jelen van még a fekete fenyő (Pinus nigra).

4. Kép építendő 43/A oszlop helyszíne

e) Kialakítandó nyiladék területe
A kialakítandó nyiladék területe az építendő 43. és 43/A oszlopok közé esik. Jelen fázisban még
nem készült pontos nyiladékterv, a műszaki rajzon hozzávetőleges adatok szerepelnek. Az érintett
területek üzemtervezett erdőt, a jelenleg is nyiladékként szereplő Csákánydoroszló 30NY-t, valamint a Csákánydoroszló 30A erdőrészleteket érintik.
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7. térkép nyiladék kialakításával érintett erdőrészletek (forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

8. térkép kialakítandó nyiladék tervezett területe (forrás: NIF)
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Jelen fázisban a nyiladék kialakítása során tervezett növényzetirtások:




vegyes erdő: 107 m2 + 2371 m2;
vegyes fasor, erdő: 140 m2;
bokros rész: 50 m2.

A jelen fázisban tervezett növényzetirtások változása nem befolyásolja jelentős módon az érintett
növényzetet.
A jelenleg is nyiladékként funkcionáló terület (Csákánydoroszló 30NY) alacsony természetességű,
jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC), jelentős aranyvessző (Solidago spp.) ferőzöttséggel. A kialakított nyiladék területén jelentős mennyiségű magonc, elsősorban mezei szil (Ulmus leavis) és csertölgy (Qurcus cerris) található, de jelentős területeket borít be a hamvas szeder (Rubus caesius) is.
A meglévő erdő szintén alacsony természetességű ültetett erdő (Csákánydoroszló 30A), mely
élőhelyileg az ültetett erdei- es feketefenyvesek közé sorolható (Á-NÉR: RDa), tekintettel, hogy
az állomány 75% feletti arányban tartalmaz fenyőfajokat. Az erdőrészletet nagyrészt fekete fenyő (Pinus nigra), kisebb mértékben csertölgy (Quercus cerris) alkotja, cserjeszintjében megtalálható a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna).

f) 54. számú oszlop bontása valamint építése
A bontandó és építendő oszlop területe mezőgazdasági területre esik, a területen egyéves intenzív
szántóföldi kultúrák (Á-NÉR: T1) található. A bontandó oszlop helyszíne részben begyepesedett,
rajta jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC) található, melyen dominál a gilisztaűző varádics
(Tanacetum vulgare), a nagy csalás (Urtica dioica), a hamvas szeder (Rubus caesius) és az aranyvessző (Solidago spp.).
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5. Kép bontandó 54. sz. és építendő oszlop helyszíne

g) 55. számú oszlop bontása valamint építése
A bontandó és építendő oszlop területe mezőgazdasági területre esik, a területen egyéves intenzív
szántóföldi kultúrák (Á-NÉR: T1) található. A bontandó oszlop helyszíne részben begyepesedett,
rajta jellegtelen száraz gyep (Á-NÉR: OC) található, melyen dominál a gilisztaűzó varádics
(Tanacetum vulgare), a nagy csalás (Urtica dioica), a hamvas szeder (Rubus caesius) és az aranyvessző (Solidago spp.)

6. Kép bontandó 55. sz. és építendő oszlop helyszíne
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4.3.2 A vizsgált terület állatvilága
A beavatkozási területek bejárására 2018. október 30-án került sor, így a jelen lévő állatvilágra
zömben csak közvetett módon, az élőhelyek alapján lehetett következtetni.
A beavatkozási terület degradált, szegényes, intenzív mezőgazdasági használatú élőhely, degradált gyep és ültetett fenyves, ezért a terület vélhetően állatvilága szegényes, és nagyrészt a nagy
elterjedésű fajokból áll, állandó faunaelemek száma kevés.
A hatásterületen sem találunk több természetes és természetközeli élőhelyet.
Madarak
A beavatkozási terület madárvilága, az élőhelyi adottságokból fakadóan feltételezhetően szegényes.
A csákánydoroszlói területen észleltük az egerészölyv (Buteo buteo), a fekete rigó (Turdus
merula), a szajkó (Garrulus glandarius), a barátcinege (Parus palustris), az erdei pinty (Fringilla
coelebs) és a citromsármány (Emberiza citrinella) jelenlétét, melyek nagy valószínűséggel fészkelnek is. Táplálkozóként fordul elő a mezei veréb (Passer montanus) és a fenyőpinty (Fringilla
montifringilla). A www.birding.hu internetes adatbázis alapján a település területén 38 faj adatát
jelezték fel, melyek közül értékesebb a fekete gólya (Ciconia nigra), a barna kánya (Milvus
migrans) rendszeres, és a haris (Crex crex) alkalmi jelenléte.
A gasztonyi területen észleltük az egerészölyv (Buteo buteo), a mezei pacsirta (Alauda arvensis),
a holló (Corvus corax), az erdei pinty (Fringilla coelebs), a kenderike (Carduelis carduelis), a zöldike (Carduelis chloris) és a citromsármány (Emberiza citrinella) jelenlétét, mely fajok az élőhelyi
adottságok következtében csak táplálkoznak a területen. A www.birding.hu internetes adatbázis
alapján a település területén két faj adatát jelezték fel, melyek közül értékesebb a barna kánya
(Milvus migrans) rendszeres jelenléte.

4.4 Élővilágot érő hatások vizsgálata – építés
4.4.1 Élővilágot érő építés és bontás alatti hatások
Élőhelyek, növények
A beavatkozással érintett területeken a jelenlegi degradált, ruderális élőhelyek, intenzív mezőgazdasági élőhelyek, ültetett erdők teljes egészében megszűnnek. Ezek az élőhelyek ugyanakkor
csekély természetvédelmi, vagy tájképi értékkel bírnak. Ezért az építés nem lesz jelentős természetvédelmi hatással az érintett területre.
A növényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnövekedés nem okoz zavaró hatást.
Állatok
Az állatvilág esetében hatótényezőként jelentkezik az élőhelyek megszűnése, de tekintettel arra,
hogy a terület degradált volta miatt jelentős természetvédelmi érték nem található, ezért ez a
hatás minimálisnak tekinthető. A fentiek értelmében ugyancsak elhanyagolható hatást jelentenek forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások, az üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások,
valamint a fényszennyezésből adódó zavaró hatások.

4.4.2 Élővilágot érő építés és bontás alatti hatások lehatárolása
Az élővilág tekintetében szakmai tapasztalatok alapján hatásterületnek a beavatkozási terület 50
méteres körzetét tekintjük.
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A tervezett beruházás építése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik:





élőhelyek megszűnése;
forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások;
üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások;
üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások.

4.4.3 Élővilágot érő építés alatti hatások mérséklő intézkedései
Az élővilágot érő, építés alatti hatások mérséklésére az alábbi intézkedések javasoltak:
1.

Élőhelyek megszűnése:

A tervezett fakivágásokat és növényzetirtásokat a fészkelési időszakon kívül javasolt végezni.
Erre a tevékenységre a javasolt időpont augusztus 1. és március 1. közötti.
2.

Forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások

Élővilág szempontjából minimális hatással számolunk, ezért mérséklő intézkedések bevezetése
nem indokolt.
3.

Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások

Az állatfajok tekintetében ez a hatás elhanyagolható, illetve a kismértékű zavaró hatásra az
egyes állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak, ezért mérséklő intézkedések bevezetése
nem indokolt.
4.

Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások

A fényszennyezés zavaró hatást fejthet ki az ízeltlábúakra, a madarakra és a denevérekre. A
fényszennyezésből adódó zavaró hatások csökkentése érdekében az alábbi mérséklő intézkedések bevezetése javasolt:







az építés során állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, illetve vagyonvédelmi okból javasolt használni;
indokolt esetben kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal
takart, a talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazása javasolt oly módon, hogy az a horizont fölé ne világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági okokból, és
csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető;
szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen alkalmazható kültéri megvilágítás;
kizárólag meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott
fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2 700 K) legyen;
reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt.

4.5 Élővilágot érő hatások vizsgálata – üzemelés
4.5.1 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások
Élőhelyek, növények
A beépítendő területen mesterséges felszínek és élőhelyek jönnek létre. Magán az építési területen a növényzet jelentősége csekély. A növényzetre a fenntartás során jelentkező nyiladék karbantartása jelent hatást.
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Állatok
Az állatvilág esetében hatótényezőként jelentkezik nyiladék karbantartásából adódó zavaró hatások, de tekintettel arra, hogy a terület degradált volta miatt jelentős természetvédelmi érték
nem található, ezért ez a hatás minimálisnak tekinthető. A fentiek értelmében ugyancsak elhanyagolható hatást jelentenek az üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások.

4.5.2 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások lehatárolása
A beruházás üzemelése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik:



nyiladék fenntartásából eredő zavaró hatások;
üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások.

4.5.3 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások mérséklő intézkedései
Az élővilágot érő, építés alatti hatások mérséklésére az alábbi intézkedések javasoltak:
1.

A nyiladék fenntartásából adódó zavaró hatások

Növények, élőhelyek és az állatok szempontjából minimális hatással számolunk, ezért mérséklő
intézkedések bevezetése nem indokolt.
2.

Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások

Az állatfajok tekintetében ez a hatás elhanyagolható, illetve a kismértékű zavaró hatásra az
egyes állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak, ezért mérséklő intézkedések bevezetése
nem indokolt.
Élővilág-védelmi monitoring
Tekintettel arra, hogy a beavatkozási területen nem található releváns, értékes élőhely, illetve
jelentős védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj jelentős állománya nem indokolt
élővilág-védelmi monitoring végzése, sem az építés, sem a bontás, sem az üzemelés során.

5 Tájvédelem
5.1 Összefüggés területfejlesztési- és rendezési tervekkel
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VIII.11) számú rendelete által elfogadott helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenységek területei általános mezőgazdasági (Má) és gazdasági erdő (Eg) besorolással szerepelnek.
Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete által elfogadott helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenységek területei általános mezőgazdasági (Má) besorolással szerepelnek.
A tervezett tevékenységek nem ellentétesek a fenti rendeletekben rögzített területen folytatható
tevékenységekkel. A fenti előírások alapján megállapítható, hogy a helyi építési szabályzatok
előírásainak a tervezett tevékenységek megfelelnek. A tervezett tevékenységek megvalósítása
nem teszi szükségessé területrendezési tervek, vagy a településrendezési eszközök módosítását.
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5.2 Jelenlegi állapot jellemzése
A tervezett tevékenység területe nem tartozik az országos területrendezési törvényben (2003.
évi XXVI. törvény) és mellékleteiben meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetébe.
A tervezett tevékenység területe az országos területrendezési törvényben (2003. évi XXVI. törvény) és mellékleteiben meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetbe tartozik.
A tervezett tevékenység területe nem tartozik bele az országos területrendezési törvényben
(2003. évi XXVI. törvény) és mellékleteiben meghatározott világörökségi, illetve világörökségi
várományos területek övezetébe.

5.3 A tájat érő környezetvédelmi hatások jellemzése
5.3.1 A telepítés, építés időszakában várható hatások
Az építési szakaszban a munkagépek tartós jelenléte, és a kialakításhoz felhalmozott nyersanyagok, építőanyagok jelenthetnek a tájban átmeneti vizuális zavaró tényezőt, de tekintettel
arra, hogy a kivitelezés már meglévő oszlopok közelében, illetve az épülő M8-as autópálya mellett található, tájképvédelmi szempontból jelentős zavaró hatással nem számolunk.

5.3.2 Az üzemelés időszakában várható hatások
Az üzemelési szakaszon belül a területen közlekedő munkagépek alkalmi jelenléte, valamint a
kialakított oszlopok jelentenek zavaró tényezőt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tervezett
beruházás telepített tájidegen erdők és mezőgazdasági terület közvetlen közelében történik és a
beruházás az épülő M8-as autópálya mellett található, valamint a már meglévő vezetékhálózat
közvetlen közelében található a fenti zavaró hatások csekély mértékűek.

5.3.3 A felhagyás hatásai
Amennyiben a felhagyás a tervezett építmények teljes felszámolását jelenti, a tájba illesztés, a
láthatóság tekintetében javító hatásúként értékelhető.

Baja, 2018-11-22

KANÁSZ-SZABÓ ERVIN
KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMÉRNÖK
Mobil: 30 6543 033
Kamarai reg.:01-14510
k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
KB-T, SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.
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A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

meglévő erősáramú szabadvezeték

KÖRMEND - SZENTGOTTHÁRD 132 kV-os távvezeték
Feszítőköz: 42 - 43
Feszítőköz hossza: 277,9 m
Vezetők: 2x3x250/40 ACSR + 1x95/55 ACSR (új sodronyok)
σf =80,0 N/mm² σvv=115,0 N/mm²
ak=277,9 m
m=1,0
t=60°C
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KÖRMEND - SZENTGOTTHÁRD 132 kV-os távvezeték
Feszítőköz: 38 - 42
Feszítőköz hossza: 1329,8 m
Vezetők: 2x3x250/40 ACSR + 1x95/55 ACSR (meglévő sodronyok)
σf =80,0 N/mm² σvv=115,0 N/mm² (újraszabályozva)
ak=334,9 m
m=1,0
t=60°C
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KÖRMEND - SZENTGOTTHÁRD 132 kV-os távvezeték
Feszítőköz: 43 - 43/A
Feszítőköz hossza: 157,9 m
Vezetők: 2x3x250/40 ACSR + 1x95/55 ACSR (új sodronyok)
σf=80,0 N/mm² σvv=115,0 N/mm²
ak=157,9 m
m=1,0
t=60°C
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Szendi Csaba

KIVITELI TERV
Lehel György

Tizer Gergely

bontandó erősáramú szabadvezeték
tervezett erősáramú szabadvezeték
biztonsági övezet határa

141000430

közút kisajátítási határa
vadvédő kerítés

Ez a terv a Tervező(k) szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a Tervező(k) által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

GASZTONY

M8 autóút Körmend - Rábafüzes országhatár
KIVITELI TERV

D
Ny
K
É

KÖRMEND - SZENTGOTTHÁRD 132 kV-os távvezeték
Feszítőköz: 54 - 60
Feszítőköz hossza: 1957,2 m
Vezetők: 2x3x250/40 ACSR + 1x95/55 ACSR (meglévő sodronyok, toldani szükséges)
σf =80,0 N/mm² σvv=115,0 N/mm² (újraszabályozva)
t=60°C
m=1,0
ak=329,8 m

Mészáros és Mészáros Kft.
8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

DUNA ASZFALT Kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
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A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.
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KÖRMEND - SZENTGOTTHÁRD 132 kV-os távvezeték
Feszítőköz: 49 - 54
Feszítőköz hossza: 1550,6 m
Vezetők: 2x3x250/40 ACSR + 1x95/55 ACSR (meglévő sodronyok)
σf ~80,0 N/mm² σvv~115,0 N/mm² (visszafeszítve a jelenlegi húzófeszültséggel)
t=60°C
m=1,0
ak=314,0 m
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Ez a terv a Tervező(k) szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a Tervező(k) által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

