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II..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK,,  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSMMEERRTTEETTŐŐ  

  

  

Az infrastrukturális fejlesztések természetes, illetve épített környezetre gyakorolt hatásainak 

csökkentése érdekében külön figyelmet kell fordítani az egyes környezeti elemek védelmére 

is. Jelen beruházásnál a termőföldeket érő hatások csökkentését, a humuszos termőtalaj 

mennyiségi és minőségi védelmét szolgálja a szakanyagban foglaltak szerinti 

földmunkavégzés, mely figyelembevételével a pillanatnyi szükségszerűségen túl szem előtt 

tartható a talaj hosszú távú megőrzése, termőképességének fenntartása. A beépítések az 

érintett talaj eredeti funkciójának megváltoztatásán túl kihatnak a természetes vízáramlásokra, 

talajvíz viszonyokra is, melyek a környező bolygatatlan egységekre lehetnek káros kihatással.  

Törekedni kell arra, hogy a termőföld igénybevételére lehető legkisebb területen és a 

legrövidebb időtartamban kerüljön sor. Ezen elveket a beruházások megvalósításánál a 

90/2008. (VII.18.) FVM rendeletben (továbbiakban: R) meghatározott előírások rögzítik a 

humuszmentési talajvédelmi terv – a szükséges rekultivációs feladatokkal együtt – 

követelményeit, a szükségszerű beavatkozások elvárható mértékének és módjának 

meghatározását. Az érintett területeken védelemben kell részesíteni a humuszos talajt, a 

rekultiváció pedig a környező területek rendbetételét, a bolygatással érintett határrész tájba 

illesztését jelenti. Az R. szerinti előírásokat jelen szakvéleményünkben is érvényesítettük 

szántó vonatkozásában. 

A R. előírja, hogy a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 

1000 m2-nél nagyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2–t meghaladó területigényű 

beruházások megvalósítása során az engedélyezés céljából készített terveknek a 

humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet is tartalmazniuk kell. A talajvédelmi terv a tervezési 

adatok alapján meghatározza a helyben hasznosítható humuszos talajanyag pontos 

mennyiségét (m3), a hasznosítás helyét, területét (m2) és folyamatát, valamint a helyben nem 

hasznosítható, azaz járulékalapot képező humuszos talajanyag mennyiségét (m3) és 

minőségét is.  

 

A talajvédelmi terv célja: javaslattétel a területen a földmunkák előfeltételeinek, mértékének, 

majd a terep kialakítást követő talajtani beavatkozásoknak a meghatározása a környező, 

eredeti hasznosításban maradó területeken a talajvédelmi szempontok figyelembevételével, a 

vizsgált terület talajtulajdonságainak ismerete és értékelése mellett.  

 

Jelen terv tartalmazza az alábbiakban ismertetésre kerülő ingatlan igénybevételéhez szükséges 

talajvédelmi információkat. A helyszíni és laboratóriumi talajvizsgálatok eredményei, azok 

értékelése alapján a szükséges előírásokat fogalmaztuk meg. Rögzítettük az eredeti 

talajállapotot és meghatároztuk a földmunkák során keletkező humuszos és nem humuszos 

talaj felhasználásának talajvédelmi szakmai feltételeit. 

 

Jelen dokumentáció a hatályos jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra:  

 a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: 

Tft.) 

  90/2008. (VII.18.) FVM rendelet, (továbbiakban:R) mely a talajtani 

szakvélemény készítésének részletes szabályairól szól  

 a Környezet védelmének általános szabályait rögzítő 1995. évi LIII. Tv. 

16.§-a és a 17.§.-a,  
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 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító 

Rendszerről 

 59/2008 (IV.29) FVM rendelet  (továbbiakban: HMGy)  

 a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő 

közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 

 63/2012 (VII.2.) VM rendelet mellékletének 12. pontja tartalmazza a 

talajvédelmi szakhatóság eljárási díjának mértékét. 

  275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről 

 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 

 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

 

A vonatkozó R szerint minden esetben mentésre érdemes a humuszos réteg, ha: 

  - mélysége legalább 20 cm, 

  - humusztartalma nagyobb, mint 1,0%, 

  - talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz, 

  - kémhatása nem szélsőséges, azaz a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti,  

  - a talaj, vízben oldható sótartalma 0,15%-nál kisebb. 

 

Feltételesen mentendő, ha 

- humusztartalma <1,0%, 

- szénsavas mésztartalma magasabb 20%-nál, 

- a környező, kedvezőtlenebb adottságú területek talajának kedvezőtlen tulajdonságai 

mérsékelhetők, 

- bányászattal vagy egyéb módon roncsolt talajok rekultivációja során kielégítő minőségű 

humuszos termőréteg a szükséges mennyiségben nem áll rendelkezésre.  

 

A leírtaknak megfelelően Most Treasure Kft. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 1. em. 4.) 

megrendelésének megfelelően készítjük el a Borsodnádasdi 0145/6 hrsz-ú termőföld területre 

az ingatlan végleges más célú hasznosításához szükséges humuszmentést megalapozó 

talajvédelmi tervet. A területrészeken napelem park kialakítása tervezett. 

 

Az alábbi táblázatban ismerteti az ingatlan által adatait, valamint a MePAR blokkazonosítót, 

mely a helyreállítási munkálatok elvégzéséhez szolgáltat információt. A kapcsolódó 

munkaműveletekre vonatkozóan a rekultivációs munkarészben adjuk meg a szükséges 

iránymutatást. A végleges más célú hasznosítással érintett terület ismertetését az alábbiakban 

adjuk meg.  

Érintett termőföld 

hrsz 

Termőföld területe 

(m2) 

Művelési ág Blokkazonosító 

Borsodnádasd 

0145/6 32,7555 legelő* F3L2C-W-17 

*helyenként erőteljesen becserjésedve 
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A vizsgálatba vont terület a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről szóló 27/2006. (II.07.) Korm. rendelet (továbbiakban Nitrátrendelet), valamint a 

végrehajtására kiadott és módosított 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet szerint nitrátérzékeny 

területek közé nem tartozik, így a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatban levő előírásokat a 

helyreállítás fázisában kötelezően alkalmazni nem kell, tájékoztatás szintjén ismertetjük.  

 

A szakanyag elkészítéséhez felhasználtuk a beruházásról és az érintett területről származó - 

részben a megrendelőtől kapott információkat, valamint az érintett termőföldön megvalósított 

helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat.  A munkálatok jelentős részben a kivitelezés 

helyszínéről, valamint a megközelítést biztosító útról realizálhatók.  

 

A beavatkozás mértéke és a domborzati viszonyok figyelembevételével 7 db mintavételi 

ponton vizsgáltuk a talajtani jellemzőket. A talajok laboratóriumi vizsgálatait az Szolnoki 

Talajvédelmi Laboratórium Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Akkreditációs szám: NAH-1-

1858/2019) végezte el. A laboratóriumi jegyzőkönyv a tervhez csatolásra kerül.  

A földmunkát úgy tervezik, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb vizek a termőföldön 

a szükségesnél nagyobb mértékben kárt ne okozzanak.  

 

E talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell a még meglévő, és továbbhasznosításra alkalmas 

humuszos talajrétegek, s a megmaradó termőföldek védelmét biztosítani, melyhez az itt 

részletezett rekultivációs műveletek betartása szükséges. 

 

A humuszos talajt az elsődleges kitermelés helyéről szállító járművek helyben juttatják el az 

átmeneti depóniákhoz, majd a hasznosítási helyhez, mely a tervek szerint adott ingatlanon 

belül valósul meg, figyelemmel a termőföld védelméről szóló törvény 44. § (2) bekezdésére, 

miszerint a beavatkozási területen a helyreállítás fázisában a termett talaj és a visszahelyezett 

humuszos talajanyag vastagsága maximum 1 m-es értéket érhet el. A fennmaradó és 

értékesítésre, vagy egyéb felhasználásra kerülő mennyiség után a talajvédelmi járulék 

fizetésének kötelezettsége áll fenn. (150-250 ft/m3 humusztartalomtól függő az értékhatár.). 

 

A tervezési és a talajvizsgálati alapadatok alapján kalkulált fajlagos értékek alapján az 

engedélyezési – kiviteli terveket - pontosítani szükséges a keletkező, illetve a helyben 

felhasználásra, vagy egyéb hasznosításra kerülő humuszos talajanyag vonatkozásában. A Tft .-

ben foglaltaknak megfelelően a beruházás során a beruházónak a használatba vételi eljárásig 

folyamatos nyilvántartást kell vezetni a humuszos talaj hasznosítási módjáról, s ezt a 

talajvédelmi hatóság felé szükség szerint be kell mutatni. 

 

A fentiekben leírtak szerint a talajvédelmi tervben becsült szinten határozható meg a területen 

keletkező humuszos talaj teljes, illetve a helyben hasznosítható mennyisége.  

 

Meliorált egységeket nem regisztráltunk. A munkálatok kivitelezése vízhasználattal nem jár, 

így szennyvíz nem keletkezik. A területet keresztező vonalas létesítmények 

működőképességét, védelmét biztosítják, vagy kiváltásukról gondoskodnak. A munkavégzés 

idején a gépek által járt, illetve az esetlegesen szennyeződött környező területeken a 

későbbiekben javasolt talajvédelmi beavatkozásokat (lazítás, törmelék, hulladék összegyűjtése 

stb.) el kell végezni.  
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I/1. Általános ismertetés  

A terület kerítéssel és a belső oldalon elektromos védelemmel kerül kialakításra. A kerítés 

oszlopok cölöpverő géppel vagy betonalappal kerülnek rögzítésre. A napelemek 

tartószerkezete egy vagy kétlábas (kiválasztás alatt) cölöpözött kivitelű lesz. A cölöp lábak 

cölöpverő géppel kerülnek kb. 1-1,7 m mélységbe leverésre (talajmechanika függvénye). 

A bejárat környékén és a transzformátorokhoz (5 MW egységteljesítményűek esetén 6 db, 2,5 

MW egységteljesítményű esetén 12 db) murvázott utakat alakítunk ki. A transzformátorok 

alatti rész feltöltött, tömörített, murvával felszórva a tetején. A transzformátorok az 

előregyártott beton házakba kerülnek elhelyezésre. Egy betonházas állomás 2,3 x 4,4 m 

befoglaló méretű előreláthatólag.   

 

Fent ismertetett fejlesztés engedélyezéséhez szolgál alapul jelen talajvédelmi terv.  

 

IIII..  FFÖÖLLDDRRAAJJZZII  EELLHHEELLYYEEZZKKEEDDÉÉSS  DDOOMMBBOORRZZAATTII  VVIISSZZOONNYYOOKK  

 

A szakanyagban jellemzett terület az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGIKÖZÉPHEGYSÉG 

nagytáj, azon belül az Észak-Magyarországi-medencék középtáj és az Ózd- Egercsehi 

medence kistájcsoportba tartozik. 

 

6.8.31 ÓZD–EGERCSEHI-MEDENCE kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

helyezkedik el. Területe 146 km2 (a középtáj 4,4%-a, a 

nagytáj 1,3%-a). 

 

DOMBORZAT A kistáj 174 és 447 m közötti tszf-i 

magasságú medencedombság a Bükk ÉNy-i peremén. 

Felszínének kb. 1/3-a medencedombság, 2/3-a alacsony 

és közepes magasságú tagolt dombsági orográfiai 

domborzattípusba sorolható. 

A denudációs medence átlagos magassága 300 m.  

Horizontálisan erősen szabdalt. Arló és Borsodnádasd 

közt nagymértékű a talajerózió és a felszínmozgás. 

 

FÖLDTAN Az Arló–Borsodnádasd között húzódó 

határozott, a kistájban is uralkodó ÉÉK–DDNy-i 

szerkezeti vonaltól – a Darnóvonaltól – K-re 

paleogénmentes pászta helyezkedik el. A felszínen, ill. a 

felszín közelében a miocén képződmények uralkodóak. 

Az alsó-miocént homok, homokkő, agyag, a helvéti 

(kárpáti) transzgressziót barnakőszén-telepek és slír, a 

középső miocént riolittufa képviselik. A Darnó-vonaltól 

Ny-ra lévő oligocén üledékanyag a bükkalji 

medencerész megfelelő képződményeivel egyezik meg. 

A K–DK-i peremen triász mészkő sasbérceken húzódik 

a kistáj határa. 

A kistáj a pannonban hegylábfelszíni helyzetbe került, 
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majd a pleisztocénben eróziós és igen aktív deráziós folyamatok hatására felszabdalódott. A 

különböző hegy-, lejtőcsuszamlások, suvadások ma is jellemzőek a felszín arculatára. 

 

TALAJOK A kistáj medencedombság, amelyre az ÉK–DNy-i irányban átszelő Darnó-

vonaltól Ny-ra oligocén homok, homokkő, agyagmárga, K-re pedig miocén üledékes kőzetek 

és vulkáni képződmények jellemzőek. A harmadidőszaki üledékeket zömmel 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (67%). Mechanikai összetételük vályog, 

agyagos vályog. Vízgazdálkodásukra a mechanikai összetételtől függően közepes vagy kis 

vízvezető és jó vagy erős víztartó képesség jellemez. 

Kis kiterjedésben megtalálhatók a Bükkre jellemző savanyú nem podzolos barna erdőtalajok 

is, amelyek kvarcitos agyagpalán képződtek. Viszonylag jelentős az ugyancsak terméketlen 

földes és köves kopárok részaránya is (18%), amelyek az agyagbemosódásos vagy a savanyú 

nem podzolos barna erdőtalajok lepusztulásával jöttek létre. 

A patakvölgyek nyers öntéstalajai (7%) agyagos vályog mechanikai összetételűek. 

Vízgazdálkodásukra a jó vízraktározó és a közepes vízvezető képesség jellemző.  
 

A vizsgált terület lehatárolását, domborzatát, földrajzi elhelyezkedését, domborzatát 

térképmásolaton szemlélhetjük. A vizsgálatba vont terület tengerszint feletti magassága 225-

330 mBf között húzódik. Lejtésirány dominánsan D-DK-i. A talajok fizikai és kémiai 

adottságaiból, és a felszín alakulatokból eredően igen változatos módon reagálnak a túlzott 

igénybevételre. Az ingatlan dominánsan 12 %-17 %-os lejtéssel érintett.  

 

A munkavégzés során a gépek járta, illetve az általuk esetlegesen szennyeződött területeken a 

későbbiekben javasolt talajvédelmi beavatkozásokat (lazítás, talaj elszállítása, törmelék, 

hulladék összegyűjtése stb.) el kell végezni. A talajok fizikai és kémiai adottságaiból, és a 

felszín alakulatokból eredően igen változatos módon reagálnak a túlzott igénybevételre. A 

munkavégzés során a gépek járta, illetve az általuk esetlegesen szennyeződött területeken a 

későbbiekben javasolt talajvédelmi beavatkozásokat (lazítás, talaj elszállítása, törmelék, 

hulladék összegyűjtése stb.) el kell végezni.  

  

IIIIII..  TTAALLAAJJTTAANNII  JJEELLLLEEMMZZŐŐKK  

 

A szakanyag elkészítéséhez fontos megismerni a vizsgált terület talajtani adottságait.  

A tervezési területen talajvédelmi létesítmény nem található. A fentiekben leírt domborzati és 

vízrajzi viszonyok alapvetően meghatározták a területen képződött talaj tulajdonságait is. A 

talajgenetikai besorolás az „Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés 

végrehajtásához” című kiadvány (Agroinform, Budapest, 1987) alapján történt.  

 

A talajmintavételre az alábbi táblázatban rögzített területrészen került sor az R-ben ismertetett 

sűrűséggel. A laboratóriumi vizsgálatokat az előzőekben ismertetett laboratóriumban végezték 

el. A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet e szakanyag mellékletében csatoljuk. Törekedni 

kell az érintett területek talajaltípusainak megfelelő, humuszt tartalmazó feltalajának 

megőrzésére, védelmére és lehetőleg a helyreállítás szakaszában az adott területre jellemző 

mélységű, minőségű termőréteg kialakítására.  

 

A feltárásra tervezett egységen 7 mintavételi helyen végeztünk helyszíni talajvizsgálatot. A 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az analízist az alábbi paraméterekre kiterjedően 
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végeztettük el: kötöttségi szám; Humusztartalom; Kémhatás (pH); Szénsavas mésztartalom 

(CaCO3%); Vízben oldható összese sótartalom. 

 

Az építés során a humuszos réteget le kell termelni, ezért szükséges a humuszos réteg 

vastagságának és minőségi paramétereinek pontos meghatározása és az eltérő tulajdonságú 

egységek lehatárolása. A feltárások helyszínen mért humuszos réteg vastagágait térképen 

ábrázoltuk. 10 cm-es humuszos talajréteg képződése 1-2 ezer évben mérendő, mentése 

feltétlenül szükséges. 

 

Törekedni kell az érintett területek talajaltípusainak megfelelő, humuszt tartalmazó 

feltalajának megőrzésére, védelmére és lehetőleg a helyreállítás szakaszában az adott területre 

jellemző mélységű, minőségű termőréteg kialakítására. E feladat fontos még a fás, bokros, 

gyeppel hasznosított, hasznosítani kívánt út menti területeken is a megfelelő növényállomány 

megtelepedése érdekében. Ellenkező esetben elgyomosodott, rossz víz- és tápanyag 

gazdálkodású, esetleg vízállásos, allergén gyomokkal fertőzött ruderális sávok kialakulásával 

lehet számolni.  

Fentiek szerint az erősen szabdalt mintavételi helyen fellelhető talajokat az alábbiak szerint 

csoportosítottuk.  

Főtípus Típus Altípus Mintaszám 

I. Váztalajok 030 Földes Kopár 032 Nem Karbonátos 

 

BN 1;2;6;7;10;  

III. Közép- és Délkelet 

európai barna 

erdőtalajok 

130 Ramann-féle barna 

erdőtalaj 

131 Típusos BN 8; 9; 

A tervezési szakaszon a mintavételi hely adottságai alapján az antropogén hatás és az eróziós 

elhordás eredőjeként dominánsan a Váztalajok főtípusba tartozó Nem karbonátos földes kopár 

(032) talajaltípus jellemző. A váztalajok főtípusába azok a talajok tartoznak, melyek 

képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig adottak, 

ezért hatásuk korlátozott. Ez a korlátozás lehet a talajképző kőzet tulajdonságainak 

következménye, vagy származhat a felszín állandó, gyors változásából. A felszín változásának 

oka lehet a folytonos és erőteljes vízerózió, valamint a defláció.    A főtípus jellemző 

folyamatai:  

Humuszosodás: A humuszosodás folyamata igen sekély rétegre korlátozódik.  

A talajképződés termékeinek elszállítása: Víz és szél egyaránt lehet szállító. Előfeltétele a 

meredek lejtő és a kis talajellenállás a vízerózióval szemben, illetve laza vagy könnyű 

talajszemcsék a defláció esetében. Következménye, hogy a talajképződés hatására átalakult 

kőzetrészek elmozdulnak képződésük helyéről, míg ott ismételten a változatlan kőzet kerül a 

felszínre.  

A talajszemcsék állandó mozgása: Elsősorban a szél hatására következik be. Előfeltétele: 

száraz talajfelszín, homokszemcsék, amelyek mérete elég kicsi ahhoz, hogy a szél elmozdítsa, 

és olyan erős szél, mely a homokszemcséket felragadja vagy görgeti. Következménye a 

homokmozgás, vagyis a futóhomok, amelyben a homokszemcsék állandóan változtatják 

egymáshoz viszonyított helyzetüket.   

A kőzet mállással szembeni ellenállása: Olyan esetben jut érvényre, amikor a talajképző 

kőzet tömör és még viszonylag kis erózió esetében is kevés az idő ahhoz, hogy a 

talajképződési folyamat a kőzetet átalakítsa. Előfeltétele a mállásnak ellenálló, tömör kőzet. 

Következménye a sziklás felszín, melyen a talajképződésnek csak gyenge, kezdeti nyomai 
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észlelhetők. A váztalajok tulajdonságait igen nagy mértékben a talajképző kőzet sajátosságai 

szabják meg.   

Szelvényfelépítésük: AC vagy AD, vagyis a sekély A szint közvetlenül a mállott vagy 

kemény kőzeten található. A helyi variáns adottságai a következők: 

 

A BN 2 mintavételi ponton a talaj felszíni 15 cm-es talajrétege fakó sárgásbarna, gyengén 

savanyú kémhatású, jó szervesanyagtartalmú agyagos vályog kötöttséggel. A 15 cm alatti rész 

vályogos agyag kötöttségű, gyengén savanyú kémhatású, mészmentes. Humusztartalma 

elenyésző.  

 

Fentiek szerint tehát a feltétlen mentendő talajréteg adott egységen nem fellelhető.  

 

A BN 1 és a BN6, illetve a BN 7 mintavételi pontokon a talaj felszíni 20 cm-es talajrétege 

fakó sárgásbarna, gyengén savanyú kémhatású, mészmentes, jó szervesanyagtartalmú agyag 

kötöttséggel. A 20 cm alatti rész mészmentes agyag kötöttségű, gyengén savanyú kémhatású, 

mészmentes. Humusztartalma elenyésző.  

 

Fentiek szerint tehát a feltétlen mentendő talajréteg a felszíni 20 cm-es talajrétegre 

tehető.  

 

A BN 10 mintavételi ponton a talaj felszíni 25 cm-es talajrétege fakó sárgásbarna, savanyú-

gyengén savanyú kémhatású, mészmentes, jó szervesanyagtartalmú vályog kötöttséggel. A 25 

cm alatti rész mészmentes homokos vályog kötöttségű, gyengén savanyú kémhatású. 

Humusztartalma elenyésző, s gyakorlatilag a terület többi részével megegyező, így a 

laboratóriumi mérést a helyszínen tapasztaltak alapján felülbíráljuk.  

 

Fentiek szerint tehát a feltétlen mentendő talajréteg a felszíni 25 cm-es talajrétegre 

tehető.  
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A kissé lankásabb térrészeken az eredeti erdőtalajtakaró fellelhető azzal, hogy az eróziós el- 

és ráhordások a keveredés nyomait lényegesen mutatják. Itt tehát az erdőtalajok főtípus, azon 

belül a Típusos Ramann-féle barna erdőtalajok (131) talajaltípust regisztráltunk. Az 

erdőtalajok főtípus az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák által 

termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás 

mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, 

kémiai és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre 

tagolódását váltják ki. Főbb talajképződési folyamatok az alábbiak, melyek dominanciájának 

változása az alapja az egyes típusok lehatárolásának. 

Humuszosodás: A humuszosodás mértékét és mélységét az erdős vegetáció által évente 

termelt holt biomassza, vagyis elsősorban a felszínre hulló lombanyag határozza meg. Mivel 

az eredetileg is sok szerves savat tartalmazó erdei alomtakaró bontását nagyrészt a 

mikroszkopikus gombák végzik, ezért a termelt szerves anyag savanyú, ami az erdőtalajok 

erőteljes kilúgzását és savanyúságát okozza. 

Kilúgzás: A kilúgzás vagyis az oldható anyagok kimosódása a talajszintekből egyik 

legfontosabb folyamata az erdőtalajok képződésének. Előfeltétele az elegendő és nagy 

hányadában talajba jutó csapadék. Elősegíti a kilúgzást az erdei növénytakaró által termelt 

szerves anyag.  

Agyagosodás: agyagásványok képződése és a mállás. 

Agyagvándorlás: Az agyagos rész elmozdulása, vándorlása a mélység felé. Könnyen 

felismerhető a talajszemcsék felületén lévő agyaghártyáról. Feltétel a legalább gyengén 

savanyú kémhatás és a kilúgzási szintből a felhalmozódási szint felé történő állandó 

vízmozgás. Következménye a textúrdifferenciálódás, vagyis a felső kilúgzási szint 

agyagtartalomban történő elszegényedése, a felhalmozódási szint agyagban történő 

feldúsulása.  

Savanyodás: A talajban végbemenő biotikus és abiotikus folyamatok eredménye. 

Következménye az elsavanyodás, a talaj tápanyagforgalmában bekövetkező zavarok 

Kovárványképződés: A felhalmozódási szint tagolódása után jön létre. A B szint képződését 

előidéző folyamatok homokos talajképző kőzeten úgy játszódnak le, hogy a kolloidok 

felhalmozódása ritmikus kicsapódást mutat. Ez a helyszínen is jól látható, mivel a feltalaj alatt 

vöröses-barnás csíkok láthatóak. A folyamat előfeltétele a gyengén savanyú, vagy savanyú 

közegben az agyagelmozdulás, megfelelő nagy diffúzió-sebesség, oxidációs viszonyok. 

Következménye a homoktalajok tápanyag és vízgazdálkodásának kedvezőbbé válása. 

 

A vizsgálatba vont területen a helyi variáns adottságai mindkét mintavételi helyen csaknem 

megegyezőek, részletesen az alábbiak. Az esetleges eltéréseket kiemeljük.  

 

A BN 8 jelzésű talajminta felszíni 40 cm-es talajrétege fakó sárgásbarna, gyengén savanyú, 

mészmentes humusszal közepesen ellátott homokosvályog. Humusztartalma alapján feltétlen 

mentésre rendelt. A 40-70 cm-es talajréteg vörösessárga, mészmentes, gyengén savanyú 

kémhatású agyagos vályog. Humusztartalma alapján – mely az erdőtalajok jellemzője – 

mentése nem indokolt. 70 cm-től sárga agyagtalaj található, melynek humusztartalma 

mentésre nem rendelhető.  

 

Fentiek szerint tehát a felszíni 40 cm-es talajréteg feltétlen mentése indokolt.  
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A BN 9 jelzésű talajminta felszíni 50 cm-es talajrétege – mely el és ráhordással is érintett - 

fakó sárgásbarna, gyengén savanyú-savanyú kémhatású, mészmentes, humusszal közepesen 

ellátott agyagos vályog. Humusztartalma alapján feltétlen mentésre rendelt. A 50-80 cm-es 

talajréteg vörösessárga, mészmentes, gyengén savanyú kémhatású vályogos agyagos. 

Humusztartalma alapján – mely az erdőtalajok jellemzője – mentése nem indokolt. 80 cm-től 

sárga agyagtalaj található, melynek humusztartalma mentésre nem rendelhető.  

 

Fentiek szerint tehát a felszíni 50 cm-es talajréteg feltétlen mentése indokolt.  

 

A fentiekben ismertetett mértékben a felszíni humuszos talajréteget menteni kell. Egyéb 

mezőgazdasági területre történő elszállítása nem javasolt. A területen a vízeróziós hatások 

csökkentése érdekében a későbbiekben javasolt állandó, jól záródó növényi fedettség 

kialakítása szükséges, a megfelelően elkészített csapadékvíz elvezetés, gyűjtés mellett.  

 

Mintavételi hely száma Humuszos réteg vastagsága Jellemzett terület (ha) 

BN1; 6; 7 20 15,00 

BN2 0 2,75 

BN10 25 5,00 

BN8 40 5,00 

BN9 50 5,00 

Összesen  32,75 

 

IIVV..  AA  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSSII  MMUUNNKKÁÁLLAATTOOKK  KKÖÖVVEETTKKEEZZTTÉÉBBEENN  VVÁÁRRHHAATTÓÓ  

KKEEDDVVEEZZŐŐTTLLEENN  TTAALLAAJJTTAANNII  HHAATTÁÁSSOOKK  

 

A talajtani szakvélemény feladata, hogy az építési munkák során, a szükséges talajtani 

adottságokat, talajvédelmi szempontokat számba vegye, s a humuszos talajanyag 

hasznosíthatóságára, tárolási lehetőségeire javaslatot tegyen. A talaj deponálása, a csövek 

kiemelése és fektetése során a munkagépek kerekei által a talaj jelentős tömörödése várható. 

 

A munkálatok során fellépő tömör talajrétegek hatása a talaj állapotára és a növények 

fejlődésre a következő: 

- romlik a talaj víz-, levegő- és hőforgalma (levegőtlenség, belvíz) 

- csökken a tarlómaradványok, trágyák, tápanyagok feltáródása; lassul a 

mikrobiológiai tevékenység, földigiliszták aktivitása; 

- lelassul a növények tápanyag- és vízfelvétele (aszályhatás, 

növénypusztulás);  

- nagyobb a kórokozók és kártevők elszaporodásának lehetősége a gyengén 

fejlett növényeken; 

- romlik a talaj kultúrállapota, a szerkezet nemezesedik, feltörve erősen 

rögösödik; növekszik a művelés energia igénye 

- a talaj felső, sekélyen művelt rétege védtelenné válik az erózióval és a 

deflációval szemben. 

 

A talajok tömődött állapota legalább egy-két tenyészidőre helyreállítható 35-40 cm-es 

mélységű lazítással, melynek költsége jóval kevesebb, mint amennyi az elmaradt haszon a 

kedvezőtlen körülmények között. A tömődött talajokban ugyanis a szűk kapillárisok falán a 
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víztapadás mértéke lényegesen erőteljesebb, s gátolt a lefelé szivárgás mértéke, a mi 

sófelhalmozódást eredményezhet, illetve eredményezett is helyenként.  

 

Az építési területen a munkagépek által okozott taposási kár következtében tehát a termőföld 

talajszerkezeti deformációt szenved, mely a talajban levegőtlenséget, kedvezőtlen hő- és 

vízgazdálkodási, mikrobiológiai, tápanyagfeltáródási körülményeket eredményez. A túl 

száraz állapotban végzett talajmunka, valamint az intenzív igénybevétel porosít (porviharok). 

E hatással szorosan összefügg a talajtömörödés, mely a fentiek szerinti hatással bír, s annak 

helyreállítása különösen fontos a későbbiekben említettek szerint. Különösen a túlnedvesedett 

állapotban végzett munka, szállítás tömöríti és gyúrja a talajt. Ez a hatás olyan mértékű lehet, 

hogy a szántott rétegben a térfogattömeg értéke homoktalajon 1, 5 - 1, 8 -re nő. 

 

A porozitásnak ekkora mértékű csökkenése jelentősen befolyásolja a magvak csírázását, a 

gyökérzet fejlődését, a vízgazdálkodást, rontja a víz: levegő optimális arányát stb. A 

talajtömörödés kedvezőtlen következményeként csökken a talaj víznyelése, megnő a felületi 

lefolyás, lejtős területen erózió veszély fokozódik, csökken a levegőzöttség, tápanyag 

feltáródás, leáll a nitrifikáció és a nitrogénkötés. A kiemelt felső humuszos termőréteg és az 

alatta levő talajképző kőzet prizmázása, deponálása során a termőréteg természetes 

állapotának megváltozása várható.  

 

A beruházás során keletkezett és az a területen hátrahagyott építési anyagok és kommunális 

hulladékok, olaj- és olajszármazékok talaj- és környezetkárosítást okozhatnak.  

 

VV..  TTAALLAAJJVVÉÉDDEELLMMII  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  AA  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSSII  FFÖÖLLDDMMUUNNKKÁÁKK  

VVÉÉGGZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  

  

E fejezet feladata, hogy a kivitelezési munkák során - azok jellegéből adódóan – a várható 

talajkárosító hatásokat számba vegye, és ennek megfelelően megelőzésükre, illetve 

elhárításukra a jogszabályokban rögzített feltételek szerinti megoldásokat javasoljon.  

 

I. Amennyiben a más célú hasznosítás keretében további földmunkák végzésére kerül sor, úgy 

a munkákat a talaj szabadföldi vízkapacitásnak megfelelő talajállapotok mellett kell végezni. 

Így csökkenthető a talajok túlzott tömörödése, gyúrása. Fagyott talajon a munkavégzés 

talajvédelmi és gazdaságossági okokból sem célszerű. A területen tényleges beépítés nem 

realizálódik, mint azt az Általános leírás tervfejezetben is ismertettük. Csupán cölöp 

alapokon álló napelemek felszín feletti lehelyezésére, valamint a transzformátor 

állomások területén (max120m2) kerül az alapozás megvalósításra. A megközelítést 

biztosító utak múrvaszorással kerülnek kialakításra. Ezen beavatkozások mellett 

biztosan mondható, hogy a szükséges alapozási mélységig kitermelt humuszos 

talajanyag a helyszínen a jogszabályi feltételek mellett hasznosítható. Fontos azonban, 

hogy az erőteljes lejtésviszonyok mellett a bolygatott egységeken az erózió hatása 

felerősödhet, így ott mielőbbi jól záródó vegetáció kialakítása, s karbantartás szükséges.  

Amennyiben a kivonást követően a talaj megbontásával járó tevékenység folytatása 

megkezdődik, úgy a munkák megkezdésekor a beépítésre, fedésre kerülő egységen 

elsődleges feladat a beavatkozás mélységéig a feltétlen mentendő humuszos talajréteg 

letermelése. A a beruházó érdeke is, hogy a csekély humuszt tartalmazó feltalajt védje, s 

annak kondíciójavítását követően megfelelő, szárazságtűrő vegetációt alakíthasson ki.  
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Esetlegesen beszállításra kerülő töltésföld, kő, kavics a mezőgazdasági területek – 

zöldfelületek - talajának felszínére nem kerülhet.  

 

Felhívjuk a beruházó, az engedélyes figyelmét, hogy a beavatkozások során altalaj a 

felszínre ne kerüljön, az csak a kialakítandó állomások, utak alapjába kerülhet a 

mentendő humuszos talajréteg kitermelést követően.  

 

A beavatkozások során letermelt humuszos talajt, altalajt egymástól elkülönülten a beruházási 

területen belül ideiglenes depóniákban tárolni kell a felhasználásig. A humuszos talajtakaró 

elsődleges felhasználási területe az építési munkákat követően a területi helyreállítás a termett 

talaj adottságainak megfelelően. Végleges felhasználásáig átmeneti deponálását biztosítani 

kell a végleges más célú hasznosításra igénybe vett ingatlan határain belül.  

 

A depókat felhasználásig, visszatakarásig a szél és a vízeróziós hatásoktól védeni kell. 

Hosszabb ideig történő tárolás esetén a depónia felületét füvesíteni, vagy zöldtrágya 

növénnyel takarni kell. Bármely alkalmazása esetén a depónia felületét gyommentes 

állapotban kell tartani. Fontos, hogy a tárolt termő, illetve humuszos réteg a biológiai 

aktivitását megőrizze. Ennek érdekében gondoskodni kell az optimális nedvességtartalomról 

és a szellőzésről. A depónia helyek kialakításánál mindenekelőtt figyelembe kell venni, hogy 

a kitermelendő humuszos talajanyag az elszállíthatóság szempontjából út, vagy az építendő 

utakról jól megközelíthető legyen.  Kerülni kell, hogy a kitermelésre kerülő humuszos talaj az 

altalajjal, illetve a bekerülő építési anyaggal keveredjen, az ne terhelje.  

 

Felhívjuk a beruházó figyelmét arra, hogy a kitermelésre kerülő altalaj termőföld, valamint a 

beruházási terület bolygatatlan részének felszínére nem kerülhet. A zöld növényi borítottság 

kialakítása azáltal akadályokba ütközik, valamint fokozódik a vízeróziós kártétel, mely adott 

ingatlanon egyébként is kockázati tényező. A vízerózió elleni védekezésre gondolni kell 

megfelelő növényi fedés kialakításával.  

 

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a tevékenység jogosultjának, vagy a 

földhasználónak írásban értesítenie kell az illetékes földhivatalt és a talajvédelmi hatóságot is. 

 

A munkák során igénybe veendő, illetve a szomszédos termőföldek tehermentesítése 

érdekében, az építési terület megközelítését a meglevő úthálózatot, illetve a megépítésre 

kerülő útszakaszok területét kell használni, figyelembe kell venni, mind a természet-, 

környezet- illetve a talajvédelmi és az épített környezetre vonatkozó szabályokat.  

 

Az építési munkák során a mentésre rendelhető humuszos réteg vastagságokat a mellékelt 

humusz kartogramon jelöljük és korábban részletesen ismertettük. Az esetleges 

beavatkozásokat követően a rekultivációs munkák megkezdéséhez, a termőréteg és a talaj 

felszínét az építkezés kapcsán keletkezett környezetidegen anyagoktól, felületi 

szennyezettségtől, építési anyagoktól, kommunális hulladékoktól, kivágott bokrok, fák, nád 

szármaradványaitól meg kell tisztítani, s azokat hulladéklerakóra kell szállítani. A környező 

termőföldek talaját nem terhelheti. 

 

A munkagépek és szállítóeszközök stb. által okozott olaj-szennyeződéstől a termőföldet meg 

kell óvni. Amennyiben a géphibából adódó olajszennyezés veszélye fennáll, úgy a 
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meghibásodott gépet, a termőtalaj megóvása érdekében a területről el kell szállítani. Az 

esetlegesen olajszennyezett talajt a termőterületről el kell távolítani. 

 

Gondoskodni kell arról, hogy a műszaki és kommunális hulladék a humuszt tartalmazó depók 

anyagát ne terhelje. A munkafolyamatok során követendő rekultivációs műveleteket az 

alábbiakban ismertetjük: 

A taposással, bolygatással igénybe vett termőföld talajszerkezetének víz-, hő-, levegő- és 

tápanyag-gazdálkodási tulajdonságainak helyreállítása érdekében, majd a művelésbe való 

visszaadás feltételeinek biztosításához a következő rekultivációs munkálatokat kell elvégezni 

mind a még bolygatatlan, de a későbbiekben érintetté váló egységeken a kivitelezést 

követően, mind a már bolygatott, terhelt egységen a helyreállítás fázisában. Tekintettel arra, 

hogy gyepvegetációról van szó, úgy csak korlátos beavatkozások indokoltak 

1. Lazítás Az építkezéshez használt nehéz, középnehéz erő- és munkagépek munkavégzésük 

során, taposásukkal a termőföld talajrétegeinek kedvezőtlen talajtömörödését okozzák. A 

lazítás feladata, hogy a talaj szerkezetének középmély fellazításával, annak 

levegőtlenségét megszüntetve, a káros anaerob mikrobiológiai folyamatok kialakulását 

megelőzze. A tömör talajállapot csak száraz talajban szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy 

a lazítás mélységében nem kenődhet a talaj. Fontos, hogy nem szántóföldi, hanem 

speciális hengerrel kombinált gyeplazítókat kell használni, mely alkalmazása után nem 

szaggatja fel a gyepnemezt, nem gyomosít. 

2. Szervestrágyázás A biológiai rekultiváció feladata, hogy a taposás által okozott 

talajszerkezeti változást helyreállítsa, valamint a bolygatott felső, humuszos talajréteg 

csökkent termőképességét regenerálja. A szervestrágyát lánc, vagy seprűboronával kell a 

gyep felszínén elteríteni max. 5-10 t/ha – 10 kg/10 m2 értékben. Szervesanyag humuszos 

rétegbe történő elkeverés javítja a talaj szerkezetességét, csökkenti tömörödési hajlamát, s 

ezáltal kedvezően hat a víz- és tápanyagforgalmi tulajdonságokra. A szerves- és ásványi 

anyagok elősegítik az aggregátumok képződését, biztosítja a talajszemcsék egymáshoz 

való kötődését, ezek által csökkentve a lazán kötött, apró részecskék elmozdulásának 

lehetőségét. Javítja a talaj porozitás viszonyait is.  

3. Gyeptelepítés A gyeppel fedésre javasolt, illetve eredetben gyep területeken az eróziós 

károk megelőzésére a gyepvetést, a rekultivációs, helyreállítási munkálatok keretén belül 

kell elvégezni. Ha öntözésre nincs lehetőség, akkor a csapadékos időszakok beállta előtti 

gyeptelepítés lesz eredményes.  

 

A bolygatott talajokban elkerülhetetlen a ruderális gyomok elszaporodása, így a 

gyommentesítést folyamatosan el kell végezni lehetőleg mechanikai módszerrel (kaszálással). 

A más célú hasznosítás megkezdéséről az engedélyező, valamint a talajvédelmi hatóságot 

tájékoztatni szükséges.  

 

VVII..  HHUUMMUUSSZZEEGGYYEENNLLEEGG  KKAALLKKUULLÁÁCCIIÓÓJJAA  

 

A fentiekben részletezettek szerint e fejezetben szükséges ismertetni a várható 

humuszfelhasználási lehetőséget a beruházás során. 

 

Az R. szerint a beruházások külön jogszabályok szerinti engedélyezése céljából készített 

tervnek az R. 2. melléklet 2.4.2. pontjában meghatározott humuszgazdálkodási tervet kell 

tartalmaznia, melyet jelen humuszmentést megalapozó talajvédelmi tervre alapozottan kell 

elkészíteni úgy, hogy az a beépítésre kerülő terület igénybevétele, valamint a beruházás egyéb 
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földmunkáinak végzése során letermelt humuszos talajréteg mentését, hasznosításának módját 

határozza meg. A 2. melléklet 2.4.2. pontjában meghatározott humuszgazdálkodási 

talajvédelmi terv elkészítéséhez csak abban az esetben szükséges talajtani szakértő 

igénybevétele, amennyiben a letermelt humuszos talajt egyéb termőföld területen 

kívánják elhelyezni. Egyéb esetbe az engedélyes, vagy kiviteli tervek készítői valósíthatják 

meg. Jelen esetben ez nem tervezett, így nem szükséges a talajtani szakértő bevonása. 

 

A humuszgazdálkodási talajvédelmi tervnek tartalmaznia kell: 

- a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos kimutatását (m2), 

- a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározását (m3) a talajvédelmi 

terv valamint a hossz- és keresztszelvény adatai alapján, 

- a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának 

meghatározását, 

- a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását, a pontos terület (m2), 

terítési vastagság (cm), hasznosított mennyiség (m3) feltüntetésével, 

- a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag mennyiségének 

meghatározását (m3). 

 

Az átmeneti deponálást követően a humuszos talajanyag hasznosítása lehet többek között: 

- elsősorban a beruházás területén parkosítás céljából termőréteg kialakítása, a terület 

helyreállítása, 

- a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen, 

- a humuszos talaj hasznosítása tereprendezéshez annak humuszos termőrétegeként, 

- felhasználás rekultivációra hulladéklerakók, meddő, felhagyott bányák, közterületek stb. 

területén, mint felszíni humuszos termőréteg. 

Amennyiben a mentésre kerülő humuszos talaj helyben is hasznosításra kerül az csak úgy 

lehetséges, hogy a leterítendő humuszos talajanyaggal együtt a talaj eredeti humuszos 

szintjével együtt legfeljebb 100 cm vastag humuszos talajréteg alakítható ki. 

 

Kiszállítás esetén, valamint termőföldön történő hasznosításkor a humuszos talaj terítése csak 

hasonló, vagy annál kedvezőtlenebb fizikai és kémiai talajtulajdonságokkal rendelkező 

termőföldterületen végezhető, ahol a terítés eredményeképpen a minőségi tulajdonságok 

változása a jelenleginél kedvezőbb állapotokat biztosít, vagy a változás nem mérhető. Az 

elterített humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel össze kell dolgozni, művelni, 

tehát a terítés maximum 25 cm vastagságban valósítható meg. Ezt meghaladó elterítés 

tereprendezésnek minősül.  

 

A vizsgálatba vont terület egészén fellelhető feltétlen mentendő humuszos talaj 

mennyisége az alábbi.  

Mintavételi hely 

száma 

humuszos réteg 

vastagsága (cm) 

érintett terület (ha) Fellelhető feltétlen 

mentendő humuszos 

talaj (m3)* 

Borsodnádasd 0145/6 

BN2 0 2,75 0 

BN1; 6; 7 20 15,00 30000 

BN10 25 5,00 12500 
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BN8 40 5,00 20000 

BN9 50 5,00 25000 

Összesen: 32,75 87500 

 

A fentiekben összegezve jelenítettük meg a kivonással érintett teljes területen fellelhető 

feltétlen mentendő humuszos réteg mennyiségét. Természetesen ezen érték csak tájékoztató 

jellegű, hiszen letermelése nem realizálódik csak a fentiekben ismertetett cölöpalapok, a 

transzformátor állomások és a murvázott utak vonatkozásában. A számsorok azonban jelzik, 

hogy a beruházó ellentétes szándéka hiányában a fellelhető teljes humuszos mennyiség a 

területen visszahelyezhető ~ 27 cm-es átlagvastagsággal. Az R.-ben rögzített feltételek 

szerint a fellelhető és a visszaterítendő kitermelt humuszos talajtakaró együttes 

vastagsága max. 1 m-es értéket érhet el. Felhívjuk a beruházó, az engedélyes figyelmét, 

hogy a beavatkozások során altalaj a felszínre nem kerülhet.  

 

Amennyiben a beruházás során kitermelésre kerülő humuszos talajt elszállítják, úgy az után 

talajvédelmi járulékot kell fizetni, mely jelen esetben 150 Ft/m3.  
A földmunkák során mentett humuszos termőréteg nem használható fel a földmunkák során 

keletkező vagy egyéb mélyedések, bányagödrök, tájsebek stb. feltöltésére.  

 

A talajvédelmi tervekhez a végleges más célú hasznosításra vonatkozó engedélykérelem 

részeként csatolni szükséges a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet szerinti 50.000 Ft 

szakhatósági hozzájárulás díjának befizetését igazoló banki kivonat másolatát is. A 

szakhatósági hozzájárulás igazgatási szolgáltatási díj pénzügyi teljesítésének címe a rendelet 

mellékletében szerepel.  

 

 

 

2020. november 29. 
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VII. NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Termőföld talajvédelmi szakértői jogosultságról 

 

 

Alulírott Sztahura Erzsébet nyilatkozom, hogy a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az 

élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendeletben, valamint az azt felváltó a talajvédelmi 

szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM 

rendelet szerint meghatározott talajvédelmi terv készítéséhez szükséges szakértői 

jogosultsággal rendelkezem (Eng. Szám: 40889/2/2008. FVM – 053/2010. MgSzH). 

 

 

2020. november 29. 
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