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Az összefoglaló az Akadálymentes Égbolt Megállapodás elmúlt tíz évében elért előrehaladásokat 

tartalmazza, a hazai középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok mentén eddig végzett madárvédelmi 

beavatkozások műszaki tartalmának madárvédelmi felülvizsgálatán és a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén felszerelt megfigyelő kamerák anyagának feldolgozásán keresztül. 

A jelentés a hazai középfeszültségű vezetékhálózat 2008-as konfliktustérképének aktualizálásával a 

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 azonosítójú projekt vezetékes elemének első részfeladatát 

összegzi, a projekt első állomásaként. A műszaki minősítés és feldolgozás a projekt további vállalásait 

is megalapozza, és beépül a vezetékes elem eredménytermékeként megcélzott tanulmányba, amely 

egyben a hazai kormányhivatalok, nemzeti park igazgatóságok munkáját is hivatott segíteni, és a 

Megállapodás mérföldköveként a hazai áramszolgáltatókkal való együttműködés jövőbeli kereteit is 

meghatározza. 

A három hazai áramszolgáltató vállalat (E.ON Hungária Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., 

NKM Áramhálózati Kft. /az egykori DÉMÁSZ/), a tárca jogelődje, a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium (KvVM), valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2008. 

február. 26-án írta alá az Akadálymentes Égbolt Megállapodást. Az önkéntes Megállapodásban a 

részes felek elkötelezik magukat a védett madarakat érő áramütés és vezetéknek ütközés által 

okozott természetvédelmi kár lehető legkisebb mértékűre való csökkentése mellett. A dokumentum 

2020-ig fogalmaz meg célkitűzéseket, amelyeket a részes felek a Megállapodás 10 éves, jubileumi 

ülése alkalmával, 2018. február 26-án frissítettek, az addig elért eredmények és érzékelhető 

problémák alapján. 

2008-ban a közös célkitűzések hatékony végrehajtásához a tárca elkészíttette a hazai 

középfeszültségű hálózat konfliktustérképeit, a tervezett átalakítási munkák madárvédelmi 

szempontból is megalapozott területi priorizálása érdekében. A fenti szempontok alapján az MME 

által készített, “Magyarország középfeszültségű elektromos vezetékhálózatának madárvédelmi 
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szempontú értékelése” című tanulmány a hazai áramszolgáltató vállalatok által kezelt 

középfeszültségű (10-20-35kV) szabadvezeték hálózat madárvédelmi szempontú elemzését 

tartalmazta. A 2008-ban elkészült konfliktustérképek, térinformatikai adatbázisok és 

költségkalkulációk nem tartalmazták ugyanakkor a már burkolatokkal kezelt, földkábelbe helyezett 

vagy láthatóság növelő eszközzel felszerelt szakaszokat. Ezen szakaszok felmérésére akkor, a projekt 

rövid időtartama okán nem is volt lehetőség. 

Az első konfliktustérképek elkészítésekor viszont már lezárult, illetve éppen zajlott néhány olyan nagy 

projekt, amely tartalmazott a fenti témákban komoly léptékű célkitűzéseket (parlagisas-, túzok-, 

kékvércse- és kerecsensólyom-védelmi LIFE-Nature projektek). Az elmúlt tíz év alatt aztán számos 

további projekt (LIFE, LIFE+, KIOP, KEOP pályázati forrásokból) célzott meg átalakításokat az 

áramütés-megelőzés, valamint az ütközéses madárpusztulások megelőzése érdekében. A 

Megállapodás egykor kitűzött céljait figyelembe véve időszerűvé vált tehát egy olyan összegzés, 

amely minősíti a megvalósult projektek tényleges tartalmát és aktuális állapotát, és segíti a jövőben 

esedékes beavatkozások területi pozícionálását, de egyben a madárvédelmi célú beavatkozások, vagy 

új hálózatok építése során alkalmazandó műszaki megoldások minimális követelményeit is 

meghatározza. 

A fentiek ugyanis csak együtt segíthetik megfelelően a 2008-ban kiemelt területként azonosított, de 

átalakítási munkákkal máig nem érintett területek hálózati átépítéseinek további ütemezését és 

költséghatékony megoldások alkalmazását a jövőben. 
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Összefoglaló 

A három hazai áramszolgáltató vállalat (E.ON Hungária Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., a 

mai MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), valamint 

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2008. február. 26-án írta alá az 

Akadálymentes Égbolt Megállapodást. Az önkéntes Megállapodásban a részes felek elkötelezik 

magukat a védett madarakat érő áramütés és vezetéknek ütközés által okozott természetvédelmi kár 

lehető legkisebb mértékre való csökkentése mellett. 

2008-ban a közös célkitűzések hatékony végrehajtásához a tárca elkészíttette a hazai 

középfeszültségű hálózat konfliktustérképeit, a tervezett átalakítási munkák madárvédelmi 

szempontból is megalapozott területi priorizálása érdekében. A fenti szempontok alapján az MME 

által készített, “Magyarország középfeszültségű elektromos vezetékhálózatának madárvédelmi 

szempontú értékelése” című tanulmány a hazai áramszolgáltató vállalatok által üzemeltetett és kezelt 

középfeszültségű (10-20-35kV) szabadvezeték hálózat madárvédelmi szempontú elemzését 

tartalmazta. A 2008-ban elkészült konfliktustérképek, térinformatikai adatbázisok és 

költségkalkulációk nem tartalmazták ugyanakkor a már akkor burkolatokkal kezelt, földkábelbe 

helyezett vagy láthatóság növelő eszközzel felszerelt szakaszokat. Ezen szakaszok felmérésére akkor, 

a projekt rövid időtartama okán nem is volt lehetőség. 

Az első konfliktustérképek elkészítésekor viszont már lezárult, illetve éppen zajlott néhány olyan nagy 

projekt, amely tartalmazott a fenti témákban komoly léptékű célkitűzéseket (parlagisas-, túzok-, 

kékvércse- és kerecsensólyom-védelmi LIFE-Nature projektek). Az elmúlt tíz év alatt aztán számos 

további projekt célzott meg átalakításokat (LIFE, LIFE+, KIOP, KEOP pályázati forrásokból), az 

áramütés-megelőzés, valamint az ütközéses madárpusztulások megelőzése érdekében. Az 

Akadálymentes Égbolt Megállapodás egykor kitűzött céljait figyelembe véve, időszerűvé vált tehát 

egy olyan összegzés, amely minősíti a Megállapodás több mint 10 éves története során, mostanáig 

megvalósult projektek tényleges tartalmát és aktuális állapotát, és segíti a jövőben esedékes 

beavatkozások területi pozícionálását, de egyben meghatározza a madárvédelmi célú beavatkozások 

műszaki tartalmának minimális követelményeit is. 

A Megállapodás 2018-as, jubileumi ülésén egy mérleg megvonása mellett deklaráltuk, hogy az aláírók 

elkötelezettsége továbbra is fennáll, aktualizáltuk a célkitűzéseket, és 2019-2020-ban a három 

elosztói engedélyes biztosította a forrást, hogy egyesületünk frissítse a korábbi, madárelterjedés-

alapú prioritástérképeket. Az elemzések alapját adó, az MME Monitoring Központja által kezelt 

madártani adatbázisok az elmúlt 12 évben rengeteg új információt szolgáltattak, illetve több kiemelt 

faj elterjedési területe és állományának sűrűsége is megváltozott. 

Annak is köszönhetően, hogy a korábbi, 2008-as megközelítésünk nemzetközi szinten is elismerésre 

és követőkre talált, kidolgoztunk egy új és nemzetközi léptékben is koherens, egységes rendszert az 

élőhelyek és érintett fajok jelentőségének besorolására. Mindezek alapján készült el az aktuális 

madárelterjedési adatokra épülő konfliktustérkép. 
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A fentiek csak együtt segíthetik megfelelően a kiemelt területként azonosított, de átalakítási 

munkákkal máig nem érintett területek hálózati átépítéseinek ütemezését és költséghatékony 

megoldások alkalmazását a jövőben. 

 

 

I. Bevezetés 
 

I/1. A feldolgozás alapja: az egyes szolgáltatók középfeszültségű 

hálózata 

A 2008-ban készült feldolgozás során a hazai szolgáltatók többségénél épp jelentős fejlesztések 

zajlottak, vagy indultak az általuk üzemeltetett hálózatok térinformatikai nyilvántartása terén. Az 

akkor elérhető hálózati adatállományok országosan egy 50 000-es pontosságú vonalfedvény egységes 

alkalmazását tették lehetővé. Ez ugyan országos léptékben megfelelőnek bizonyult a madárvédelmi 

szempontból kritikus prioritás-területek azonosításánál, de a konkrét projektek konkrét szakaszokra 

vonatkozó beavatkozásait, műszaki tartalmát ezeken a fedvényeken már nem lehetett egyértelműen 

nyomon követni (ténylegesen oszloptól-oszlopig tartó szakaszokkal, vagy például közvetlenül egymás 

mellett, párhuzamosan futó nyomvonalak esetén). Időközben az elosztói engedélyesek mindegyike 

részletes, a középfeszültségű hálózat tényleges nyomvonalát reprezentáló térinformatikai 

nyilvántartást épített fel. Mindezek alapján a három jelenlegi magyarországi áramszolgáltató (E.ON 

Hungária Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.) a minisztérium 

kérésére átadta ezeket a középfeszültségű vezetékhálózati adatállományokat. Az együttműködési 

megállapodás keretében a műszaki tartalmú adatszolgáltatás kizárólag jelen KEHOP projekt céljaira 

korlátozódik. Az átadott állományok formátuma és adattartalma is vegyes ugyan, de a 2008-ban is 

használt hat áramszolgáltatói területi egység alapján feldolgozhatóvá és ábrázolhatóvá teszi a 

madárvédelmi vonatkozású információkat (1. ábra). 
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1. ábra Magyarország középfeszültségű vezeték-hálózata 

 

 

I/2. Az egyes szolgáltatók adatai, a beérkezett információk feldolgozása 

és a tényleges hálózatnak való megfeleltetése 

A térinformatikai feldolgozást a nyílt forráskódú Quantum GIS szoftver-család segítségével végeztük 

(QGIS 2.6.1 ’Brighton’ (Quantum GIS Development Team 2012). Az áramszolgáltatói adatállományok 

vonalas fedvényeit átkonvertáltuk shp formátumba. A konvertálást követően a nem vezetékszakaszt 

jelölő vonalszakaszokat kivettük az állományból (vonalként tárolt térképi elemeket, pl. körrel és X-el, 

+-el jelölt töréspontokat stb). Tekintettel arra, hogy a szolgáltatói tulajdonviszonyok terén a 

közelmúltban is, de a jelenben is érdemi átrendeződés történt/történik, a közös, összevont 

adatszolgáltatások szerinti állományokat is szétválasztottuk a hat korábban is elkülönített régióra. Az 

1. táblázatban összesített állományt kaptuk: 
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ÁSZ 
Szakasz 

(db) 

Összesített 

hossz (m) 

Átlag 

szakasz 

hossz (m) 

ELMŰ 58 854 3 559 612 60 

ÉMÁSZ 113 432 8 398 533 74 

E.ON-DÉDÁSZ 

(EDE) 
24 939 9 008 972 361 

E.ON-ÉDÁSZ 

(EED) 
29 394 10 876 912 370 

E.ON-TITÁSZ 

(ETI) 
25 782 10 317 391 400 

NKM 33 052 11 317 683 342 

Összesen 285 453 53 479 103 187 

 

1. táblázat Magyarország középfeszültségű szabadvezeték hálózata 

 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén gyakorlatilag minden szakasz egy-egy 

oszlopközt jelöl (átlagosan 60-74 m-es szakasz hosszal), míg a többi szolgáltatónál többnyire a 

vezetékhálózat nyomvonalának töréspontjai, vagy feszítőoszlopok, leágazásokat indító oszlopok 

képezik a szakaszok határait, azaz a szakaszok egyedi hossza sokkal hektikusabban alakul (átlagosan 

342-400 m-es szakasz hosszal). Ezzel együtt ez a fedvény lesz alkalmas az ütközéses balesetek 

megelőzését szolgáló madáreltérítők nyilvántartására, melyek nem oszlopokhoz köthetők, hanem 

oszlopközre vonatkoztathatók. További, egyes vonalszakaszokhoz rendelhető, megjeleníthető 

tartalom a bel- és külterületi földkábel-szakaszok köre. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 2013. április 11-én hatályba lépett módosult 

előírásainak megfelelően (119/B. §, valamint 178/J. §) 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű közcélú 

hálózatot, csatlakozó vezetéket és közvilágítási elosztó hálózatot létesíteni belterületen kizárólag 

csak földkábellel szabad. 

A 2013. április 18. után kiadott Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban (MGT) belterületen kizárólag 
kábeles csatlakozás írható elő, akár új igénybejelentésről, akár teljesítménybővítésről, akár 
csatlakozó vezeték cseréről van szó. Ideiglenes csatlakozó véglegesítésének lehetősége is megszűnt. 
Az ideiglenes csatlakozó a fogyasztó tulajdona, így az a fogyasztó döntése, hogy szabadvezetékes 
vagy kábeles ideiglenes csatlakozót létesít saját költségére. Viszont a végleges bekapcsolás kérésekor 
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mindenképpen az elosztó fogja a kábeles csatlakozót létesíteni. A fogyasztók által korábban 
létesített, és a jelenlegi szabályozás előtti időszakban a végleges mérésre is megfelelő, 
szabadvezetékes csatlakozóval szerelt ideiglenes mérőhelyek esetén is új, földkábeles bekapcsolást 
kell indítani, ha az ideiglenes mérőhely megszűnik. 
 
Mindezeket csak megerősítik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. §  6. pontja szerinti, nyomvonal jellegű építmények (a sajátos építményfajták körében a 

vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, 

a szénhidrogén-termelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a 

földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító 

vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a 

villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus 

hírközlési építmény) építését szabályozó önkormányzati rendeletek, a települések közterületein 

érvényes helyi építési szabályokkal. 

A földkábel-szakaszok - talán a fentiek miatt is - önálló műszaki tartalomként lekérdezhető tartalmat 

jelentettek minden szolgáltató nyilvántartásában, csak a bel- és külterületi kábelek nem voltak 

könnyen szétválaszthatók. Az összevont, egységes lekérdezések tehát megalapozták az elsődlegesen 

átadott adatállományok egy madárvédelmi szempontból fontos információval való kiegészítését. Ezt 

lehet alapul venni a vezetékkel történő ütközések konfliktustérképének kidolgozásakor, és az 

ütközéses madárpusztulás megelőzését célzó munkák tervezésénél. 

A másik, önállóan kezelhető réteg a pontszerűen értelmezett, konkrét oszlopokhoz kötött tartalom. A 

lekérdezések alapján a nyilvántartás ugyan nem minősíthető teljesnek, és egyértelműen pontosnak 

sem, mert a zöld szervezetek által végzett felmérések, fotókkal dokumentált bejárások alapján, több 

helyen azonosíthatók alapvető pontatlanságok, de ennek ismeretében és korlátait szem előtt tartva 

ez a réteg használható az áramütéses baleseteket megelőző, madárvédelmi beavatkozások, utólagos 

burkolások, kiegészítő madárvédelem, vagy fejszerkezet cserés oszlopsorok nyilvántartására. Ez a 

réteg alapozza meg az áramütéses konfliktustérképeket (bel- és külterületi), és az áramütéses 

madárpusztulás megelőzését célzó beruházások tervezését. 
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II. A Konfliktustérképek aktualizálása – Madárelterjedés-alapú 

értékelés 
 

II/1. Madarak és légvezetékek 

A légvezetékek által okozott madárvédelmi problémakör és háttere részletesen bemutatásra kerültek 

korábbi szakmai anyagokban, így itt ezekre nem térünk ki (Demeter et al. 2004, Horváth et al. 2008, 

Horváth et al. 2010). 

A probléma nagyságrendjét jól mutatja egy a közelmúltban publikált kutatás, amely alapján az MME 

nyilvántartásában 2004 és 2014 között 79 faj 3400 áramütés következtében elpusztult példánya 

szerepelt (2. ábra, Demeter et al. 2018). Ugyanakkor fontos hangsúlyozni a vezetékek mentén 

történő madárpusztulásos balesetek döntő többségéről sohasem szerzünk tudomást, és a becslések 

alapján a valós madárpusztulás a felderített esetekhez képest két nagyságrenddel nagyobb (Horváth 

et al. 2010). 

 

 

2. ábra Magyarországon felmért középfeszültségű oszlopok (szürke) és az alattuk talált madártetemek (fekete) 

eloszlása 2004 és 2014 között (Demeter et al. 2018 alapján) 
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II/2. Akadálymentes Égbolt Megállapodás 

 

A három akkori hazai áramszolgáltató vállalat (E.On, ELMŰ-ÉMÁSZ, DÉMÁSZ), a természetvédelemért 

felelős akkori  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), valamint a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület (MME) 2008. február. 26-án aláírta az Akadálymentes Égbolt 

Együttműködési Megállapodást. Az önkéntes Megállapodásban az aláíró felek elkötelezik magukat a 

Magyarországon bekövetkező, elektromos vezetékek okozta madárbalesetek visszaszorítására, a 

hazai természet értékeinek megőrzésére. A Felek a madarakra veszélyes vezetékszakaszok 

átalakításának végső határidejeként a 2020. január 31-i dátumot jelölték meg. 

Az elmúlt több mint 12 év távlatából látszik, hogy a Megállapodás hozott fontos madárvédelmi és 

hálózatfejlesztési eredményeket. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a megjelölt végső határidő túl 

ambiciózus volt és a kitűzött célok jelentős része nem valósult meg, amelynek véleményünk szerint 

két oka volt. Egyrészt a célok eléréséhez szükséges munkák költség- és időigényét nem mérték fel 

kellően az aláíró felek. Másrészt nem készült kellően részletes ütemterv a megállapodás keretében 

végrehajtandó munkákról, így azok időszakos ellenőrzése sem volt lehetséges. A felek 

elkötelezettsége továbbra is fenn áll, így mindenképpen érdemes a Megállapodás szerinti közös 

munkát folytatni, de csak úgy, ha a korábbinál jobban megalapozott, részletes ütemterv és 

indikátorrendszer is meghatározásra kerül, valamint azok végrehajtását meghatározott időközönként 

közösen ellenőrzik is az aláíró felek. 

 

II/3. A madár-elterjedés alapú felülvizsgálat célja 

 

Célunk, hogy az egyes problémakörök kapcsán érintett fajok és fajcsoportok elterjedési adataira 

épülő értékelés megfelelő alapokat szolgáljon az áramszolgáltatók madárvédelmi munkáinak 

ütemezéséhez és az együttműködési megállapodásban való részvétel pontos megtervezéséhez. 

 

II/4. A madár-elterjedés alapú felülvizsgálat módszerei 

 

Az Akadálymentes Égbolt Együttműködési Megállapodás végrehajtásának ütemezéséhez az MME 

2008-ban készítette el először, és eddig utoljára Magyarország középfeszültségű elektromos 

vezetékhálózatának madárvédelmi szempontú értékelését (Horváth et al. 2008). A mostani értékelés 
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módszertanában is alapvetően ennek az értékelésnek a megközelítését használtuk, ugyanakkor két 

jelentős változtatást alkalmaztunk: 

1. Egyrészt frissítettük az elemzések hátteréül szolgáló madártani adatbázisokat, hiszen az 
elmúlt 12 évben rengeteg új adat gyűlt össze az MME Monitoring Központja által kezelt 
adatbázisokban, illetve több kiemelt faj elterjedési területe és állományának sűrűsége is 
megváltozott. 

2. Másrészt fontosnak tartottuk, hogy az elemzésbe bevont egyes fajok értékelése a lehető 
leginkább egységes módszertan alapján történjen, így kidolgoztunk egy új rendszert az 
élőhelyek jelentőségének besorolására. 

 

A hálózatok tartóoszlopain történő áramütések és a légvezetékeknek történő ütközések 

megakadályozása érdekében alapjaiban eltérő technikai megoldásokat kell alkalmazni, amelyek 

költségeiket tekintve is lényegesen eltérnek egymástól. Emellett a veszélyeztető tényezők által 

érintett madárfajok köre is alapvetően különbözik, így a két problémára két különböző 

konfliktustérképet készítettünk. 

Az áramütéses esetek hátteréről viszonylag pontos ismereteink vannak így itt az alábbi tényezőket 

mind figyelembe tudtuk venni egy-egy oszlop relatív veszélyességének a becsléséhez: 

 

Madarak előfordulása az adott oszlop/vezetékszakasz környezetében: 

1. Madárfajok elterjedése („makrohabitat” modell) 
2. Oszlop/vezetékszakasz közvetlen környezete („mikrohabitat” modell) 
 

Oszlop veszélyessége (áramütés esélye madarak kiülése esetén): 

3. Oszlopfej típusa 
4. Oszlopfej műszaki kialakításának madárvédelmi besorolása 

 

Ezzel szemben, az ütközéses esetekkel kapcsolatban rendkívül kevés háttérinformációval 

rendelkezünk, így itt csak az érintett madárfajok előfordulási esélyét tudtuk figyelembe venni az 

egyes vezetékszakaszok veszélyességének becsléséhez. 

Az egyes lépések során mindig igyekeztünk öt prioritás kategóriát használni, az általános 

kockázatbecslési szinteknek megfelelően: nagyon magas (5), magas (4), közepes (3), alacsony (2), 

nagyon alacsony (1). 
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Az elemzésekhez Microsoft Excel (2016) táblázatkezelő és QGIS (3.10.3) térinformatikai programot 

használtunk. 

 

II/4.1. Kiemelt fajok körének és relatív súlyozásának megállapítása 

 

A fajok körének és az elemzések során használt relatív súlyozásának megállapításához két tényezőt 

vettünk figyelembe. Az egyik az adott faj légvezetékek általi veszélyeztetettsége, a másik a faj 

természetvédelmi helyzete. A besorolás a 2. táblázatban bemutatott szempontrendszer alapján 

készült el külön az áramütéssel és az ütközéssel veszélyeztett madárfajokra. 

Az elemzésekhez az MME adatbázisaiban 2007 és 2018 között pontos helyszínnel ismert 4434 

madárpusztulási adatot vettük figyelembe, amely adatbázisok az érintett hatóságoknak és 

áramszolgáltató vállalatoknak is benyújtásra kerültek.  

Az adott faj légvezetékek (áramütés vagy ütközés) általi veszélyeztetettségének meghatározásához 

két kategóriát használtunk. A legsúlyosabb esetben a probléma állományszintű hatást jelent, azaz a 

légvezetékek által okozott jelentős pusztulás közvetlenül befolyásol(hat)ja a hazai állomány 

alakulását. A 11 éves időszakban tapasztalt pusztulási számokat az országos becsült állományhoz 

viszonyítottuk és 1%, illetve 5%-os határt alkalmaztunk (fészkelő fajok esetében becsült ivarérett 

példány, vonuló fajoknál maximum becsült példányszám). 

Ahol a becsült állományokhoz képest nem érte el az 1%-ot az ismert pusztulás mértéke ott az egyedi 

szintű hatás jelentőségét becsültük. Az összes tetem között az adott faj aránya alapján 5%, 1% és 

0,1% határokat alkalmaztunk. Azon fajokat, ahol nem érte el az állományhoz viszonyított tetemek 

aránya az 1%-ot, vagy ahol az összes tetem között a faj aránya nem érte el a 0,1%-ot nem vontuk be 

az elemzésekbe. 

A természetvédelmi helyzet értékelése során a következő kategóriákat alkalmaztuk: globálisan 

veszélyeztett (BirdLife 2019), Európában veszélyeztett (BirdLife 2017), Magyarországon 

veszélyeztett (Nagy et al. 2019), Magyarországon fokozottan védett vagy védett. A Magyarországon 

nem védett besorolású fajokat nem vontuk be az elemzésbe. 

Az áramütéssel veszélyeztetett  fajok besorolását a 3. táblázatban, míg az ütközéssel veszélyeztetett  

fajok és fajcsoport besorolását a 4. táblázatban mutatjuk be. 

A célzott általános felmérések hiányában a vezetékkel történő ütközések esetében mindössze három 

faj esetében rendelkezünk nagyobb számú adattal (túzok, daru, fehér gólya). Ugyanakkor néhány 

hazai és számos külföldi példa alapján tudjuk, hogy a probléma jelentős lehet számos vízi- és 

partimadárfaj esetében, amelyek alapvetően közös élőhelyeket használnak, ezért itt egy összevont 
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kategóriát alkalmaztunk. Mivel a fajok több kategóriába tartoznak, így egységesen a közbülső 3-as 

súlyozást alkalmaztuk erre a fajcsoportra. 

 

 

2. táblázat A légvezetékek által érintett madárfajok besorolási módszertana az egyes relatív súlyozási 

kategóriákba. 

Globálisan 

veszélyeztetett

(IUCN: CR, EN, VU, 

NT, EU: spec 1)

Európában 

veszélyeztett

(EU: spec2, spec 3)

Magyarországon 

veszélyeztett

(HU: CR, EN, VU, 

NT)

Magyarországon 

fokozottan védett 

vagy védett

Magyarországon 

nem védett

Állományt kritikusan 

veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >5%)

5 5 4 3 0

Állományt veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >1%) 5 4 3 2 0

Kiemelkedően jelentős 

egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>5%-a)

5 4 3 2 0

Jelentős egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>1%-a) 4 3 2 1 0

Egyedi pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >0,1%) 3 2 1 0 0

Nincs hatás

Nincs jelentős pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed <0,1%) 0 0 0 0 0

MADÁRFAJOK RELATÍV 

SÚLYOZÁSA

TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET
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3. táblázat Az áramütés által érintett madárfajok besorolása az egyes relatív súlyozási kategóriákba 

 

 

4. táblázat Az ütközés által érintett madárfajok besorolása az egyes relatív súlyozási kategóriákba  

Globálisan 

veszélyeztetett

(IUCN: CR, EN, VU, 

NT, EU: spec 1)

Európában 

veszélyeztett

(EU: spec2, spec 3)

Magyarországon 

veszélyeztett

(HU: CR, EN, VU, 

NT)

Magyarországon 

fokozottan védett 

vagy védett

Magyarországon 

nem védett

Állományt kritikusan 

veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >5%)

uhu szirti sas fehér gólya

Állományt veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >1%)

vörös kánya,

parlagi sas,

kerecsensólyom

vörös vércse, 

szalakóta,

gyöngybagoly*

fekete gólya,

rétisas,

héja*, 

kígyászölyv

egerészölyv, 

pusztai ölyv

Kiemelkedően jelentős 

egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>5%-a)

Jelentős egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>1%-a) vetési varjú

Egyedi pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >0,1%) kék vércse
vándorsólyom, 

uráli bagoly*

Nincs hatás

Nincs jelentős pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed <0,1%)

Á
R

A
M

Ü
TÉ

S 
Á

LT
A

LI
 V

ES
ZÉ

LY
EZ

TE
TE

TT
SÉ

G Állomány-

szintű hatás

MADÁRFAJOK RELATÍV 

SÚLYOZÁSA

TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET

Egyedszintű 

hatás

Globálisan 

veszélyeztetett

(IUCN: CR, EN, VU, 

NT, EU: spec 1)

Európában 

veszélyeztett

(EU: spec2, spec 3)

Magyarországon 

veszélyeztett

(HU: CR, EN, VU, 

NT)

Magyarországon 

fokozottan védett 

vagy védett

Magyarországon 

nem védett

Állományt kritikusan 

veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >5%)

túzok

Állományt veszélyezteti

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >1%)

Kiemelkedően jelentős 

egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>5%-a)

daru

Jelentős egyedi pusztulás

(összes megtalált tetem 

>1%-a)
vízi- és 

partimadárfajok*

vízi- és 

partimadárfajok*

vízi- és 

partimadárfajok*

fehér gólya, 

vízi- és 

partimadárfajok*

Egyedi pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed >0,1%)

Nincs hatás

Nincs jelentős pusztulás

(megtalált tetem/ivarérett 

egyed <0,1%)

MADÁRFAJOK RELATÍV 

SÚLYOZÁSA

TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET
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II/4.2. Kiemelt fajok elterjedési területének meghatározása és prioritási 

kategóriák megállapítása 

 

A kijelölések során mindvégig a 2,5 km x 2,5 km UTM négyzetrácsot használtuk, amelyet a 

legalkalmasabbnak találtunk az adatok összegzéséhez, mert: 

- Magyarország teljes területét lefedi; 
- kellően részletes felbontást ad (15 442 db négyzet fedi le az országot); 
- az érintett fajok mozgáskörzete jól értékelhető ebben a térléptékben; 
- a legtöbb faj esetében rendelkezünk ilyen felbontású elterjedési adatokkal; 
- nemzetközileg is ismert és alkalmazott madár monitoring vizsgálatokban. 
 

Az elemzéseket az MME adatbázisainak 2020. március 31-i állapota alapján végeztük el, amelyek a 

hazánkban jelenleg elérhető legpontosabb elterjedési adatokat tartalmazzák. Az egyes fajok 

elterjedési adatainak elemzéséhez a 2014-2019 között elérhető legjobb minőségű költő és 

megfigyelési adatokat az 5. táblázatban szereplő prioritáskategóriák szerint osztottuk be. 

 

Prioritás-
kategória 

Magyarázat 

5 kulcsfontosságú magterületek 

4 jelentős élőhelyek (költés, megtelepedés) 

3 rendszeres előfordulás 

2 ritka előfordulás 

1 alkalmi előfordulás 

0 nincs számottevő előfordulás 

5. táblázat Az egyes fajok elterjedési területén található UTM négyzetek prioritási kategóriái 

 

Az egyes négyzetek besorolásánál nem csak az adott négyzetben ismert adatokat vettük figyelembe, 

hanem azok környezetét is (6. táblázat), hiszen egy-egy jelentős élőhely (pl. rendszeres fészkelőhely) 

környezetében is megnő a faj előfordulási gyakorisága. 
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6. táblázat Az egyes fajok elterjedési területén található UTM négyzetek besorolási módszertana 

 

Az egyes fajok élőhelyeinek jelentőségét a viselkedésük és az elérhető adatok mennyisége alapján az 

7. táblázatban bemutatott értékek alapján határoztuk meg. 14 faj esetében a országos fészekszintű 

adatbázisokkal rendelkeztünk, így ezeknél volt lehetőség a legpontosabb elterjedési térképek 

elkészítésére. Két faj (egerészölyv és vörös vércse) esetében az gyakori madárfajok országos 

monitorozása (MMM, MAP) alapján készült a gyakoriság becslés, míg két faj (túzok és daru) és a vízi- 

és partimadarak esetében fajspecifikus felmérések és a vízimadár monitoring adatbázisait tudtuk 

használni. 

 

A kiemelt fajokra egyenként készítettük el a térképeket, melyeket a 3-21. ábrákon mutatunk be, mint 

az érintett fajok országosan lehatárolt prioritás területeit.  

Kiemelkedően magas 

fészkelési/előfordulási  

gyakoriság

Magas 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

Közepes 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság 

Alacsony 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

Nem számottevő 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

0 km 5 5 4 3 0

2,5 km 5 4 3 2 0

5 km 4 3 2 1 0

7,5 km 3 2 1 0 0

10 km 2 1 0 0 0

>10 km 0 0 0 0 0

UTM NÉGYZETEK 

RELATÍV SÚLYOZÁSA 

MADÁRFAJONKÉNT

ÉLŐHELY JELENTŐSÉGE

ÉLŐHELY 

KÖRNYZETE
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7. táblázat Az egyes fajok elterjedési területén található élőhelyek jelentőségének besorolása  

Kiemelkedően magas 

fészkelési/előfordulási  

gyakoriság

Magas 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

Közepes 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság 

Alacsony 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

Nem számottevő 

fészkelési/előfordulási 

gyakoriság

Fehér gólya
kiemelkedő számban

(évente >10 pár)

magas számban

(évente 6-10 pár)

közepes számban

(évente 2-5 pár)

eseti jelleggel vagy kis 

számban

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)

vagy nincs adat

Fekete gólya
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Vörös kánya
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Rétisas
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Kígyászölyv
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Pusztai ölyv
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Szirti sas
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Parlagi sas
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Kék vércse
nagy telepek

(évente >25 pár)

közepes telepek

(évente 5-25 pár)

kis számban

(évente 2-5 pár)

egyedülálló párok

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)

vagy nincs adat

Kerecsensólyom
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Vándorsólyom
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Uhu
több párban

(évente >1 pár)

rendszeresen

(2 évente min 1 pár)

eseti jeleggel

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)
nincs adat

Szalakóta
kiemelkedő számban

(évente >25 pár)

magas számban

(évente 11-25 pár)

közepes számban

(évente 6-10 pár)

eseti jelleggel vagy kis 

számban

(5 évente min 1 pár)

nagyon ritkán

(>5 évente 1 pár)

vagy nincs adat

Vetési varjú
kiemelkedő számban

(évente >250 pár)

magas számban

(évente 101-250 pár)

közepes számban

(évente 26-100 pár)

kis számban

(évente 2-25 pár)

nagyon ritkán

(évente max 1 pár)

vagy nincs adat

Egerészölyv

kiemelkedő gyakoriság

(gyakoriság értékek min 

0,8 percentilis)

gyakori

(gyakoriság értékek min 

0,6 percentilis)

átlagos

(gyakoriság értékek min 

0,4 percentilis)

kis számban

(gyakoriság értékek min 

0,2 percentilis)

ritkán

(gyakoriság értékek <0,2 

percentilis)

Vörös vércse

kiemelkedő gyakoriság

(gyakoriság értékek min 

0,8 percentilis)

gyakori

(gyakoriság értékek min 

0,6 percentilis)

átlagos

(gyakoriság értékek min 

0,4 percentilis)

kis számban

(gyakoriság értékek min 

0,2 percentilis)

ritkán

(gyakoriság értékek <0,2 

percentilis)

Túzok
kiemelkedő számban

(>10000 megfigyelt pld)

magas számban

(1001-10000 megfigyelt 

pld)

közepes számban

(101-1000 megfigyelt 

pld)

eseti jelleggel vagy kis 

számban

(2-100 megfigyelt pld)

nagyon ritkán

(max 1 pld)

vagy nincs adat

Daru
kiemelkedő számban

(>100000 megfigyelt pld)

magas számban

(10001-100000 

megfigyelt pld)

közepes számban

(1001-10000 megfigyelt 

pld)

kis számban

(101-1000 megfigyelt 

pld)

kis számban

(1-100 megfigyelt pld) 

vagy nincs adat

Vízi- és 

partimadarak

kiemelkedő számban

(>10000 megfigyelt pld)

magas számban

(5001-10000 megfigyelt 

pld)

közepes számban

(1001-5000 megfigyelt 

pld)

kis számban

(501-1000 megfigyelt 

pld)

kis számban

(1-500 megfigyelt pld) 

vagy nincs adat

Országos madár 

monitoring 

felmérésekből 

számolt előfordulási 

gyakoriság

Faj- vagy fajcsoport 

specifikus 

adatgyűjtésből 

származó előforduási 

adatok

Fészek szinten 

felmért fajok

ÉLŐHELY JELENTŐSÉGE

ÉLOHELYEK JELENTŐSÉGE 

MADÁRFAJONKÉNT
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3. ábra A fehér gólya becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

4. ábra A fekete gólya becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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5. ábra A vörös kánya becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

6. ábra A rétisas becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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7. ábra A kígyászölyv becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

8. ábra Az egerészölyv becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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9. ábra A pusztai ölyv becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

10. ábra A szirti sas becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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11. ábra A parlagi sas becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

12. ábra A vörös vércse becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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13. ábra A kék vércse becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

14. ábra A kerecsensólyom becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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15. ábra A vándorsólyom becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

16. ábra Az uhu becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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17. ábra A szalakóta becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

18. ábra A vetési varjú becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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19. ábra A túzok becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

20. ábra A daru becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 
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21. ábra A vízi- és partimadarak becsült előfordulási gyakorisága Magyarországon 

 

 

II/4.3. Áramütéssel és ütközéssel veszélyeztetett madárfajok összesített 

prioritástérképeinek elkészítése 

 

Az egyes UTM négyzetre kiszámoltuk az egyes fajok négyzetre vonatkozó prioritásértékének (1-5) és 

az adott faj súlyának (1-5) szorzatát (1-25), majd ezeket összeadtuk az összes érintett fajra. 

Áramütéssel veszélyeztett fajok (16) összesített pontértéke: 

    16 

UTM négyzet pontértéke =  ∑  [ élőhely prioritás (FAJ i) * áramütés súlyozás (FAJ i) ] 

    i=1 

 

Az ütközéssel veszélyeztetett fajok és fajcsoport (4) összesített pontértéke ugyanezzel a módszerrel 

készült: 
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    4 

UTM négyzet pontértéke =  ∑  [ élőhely prioritás (FAJ i) * ütközés súlyozás (FAJ i) ] 

    i=1 

 

A kapott pontértékeket ezt követően 5, illetve 20 kategóriába osztottuk úgy, hogy az egyes 

kategóriákba lehetőleg egyforma számú UTM négyzet kerüljön. Ehhez az adatok percentilis értékeit 

használtuk, így az 5 kategóriás besorolásnál 20%, míg a 20 kategóriás besorolásnál 5%-os 

határértékeket húztunk meg a kategóriák között. 

Az összesített prioritástérkép pontértékeit és az 5, ill. 20 kategóriába történő besorolás eredményét a 

8. és 9. táblázatban, valamint a 22.és a 23. ábrán mutatjuk be. Az egyes kategóriákba tartozó UTM 

négyzetek országos eloszlását 5, ill. 20 kategóriába sorolva a 24-27. ábrákon mutatjuk be. 

Véleményünk szerint az 5 kategóriás beosztás nem kellően részletes a munkák tervezéséhez, így a 20 

kategóriás besorolás eredményét javasoljuk használni. 

 

8. táblázat Az összesített pontértékek eloszlása UTM négyzetenként (áramütés) 

Adatok 

percentilis 

értéke

Kategória 

(1-5)

Kategória 

(1-20)

Áramütés 

pontérték 

határ

országos 

UTM 

négyzet

(db)

országos 

UTM 

négyzet

(%)

NKM

UTM 

négyzet

(db)

NKM

UTM 

négyzet

(%)

min 1 1 6 779 5.04% 48 1.51%

5% 1 2 23 650 4.21% 60 1.89%

10% 1 3 27 712 4.61% 70 2.21%

15% 1 4 30 767 4.97% 86 2.71%

20% 2 5 33 829 5.37% 103 3.25%

25% 2 6 36 838 5.43% 122 3.84%

30% 2 7 39 845 5.47% 140 4.41%

35% 2 8 42 597 3.87% 95 2.99%

40% 3 9 44 797 5.16% 142 4.47%

45% 3 10 47 750 4.86% 160 5.04%

50% 3 11 50 881 5.71% 207 6.52%

55% 3 12 54 758 4.91% 211 6.65%

60% 4 13 58 789 5.11% 218 6.87%

65% 4 14 63 768 4.97% 208 6.55%

70% 4 15 68 780 5.05% 218 6.87%

75% 4 16 74 781 5.06% 213 6.71%

80% 5 17 81 787 5.10% 219 6.90%

85% 5 18 88 757 4.90% 236 7.44%

90% 5 19 96 786 5.09% 225 7.09%

95% 5 20 107 791 5.12% 193 6.08%

max 5 20 153

Összesen 15442 100.00% 3174 100.00%



 

31 

   

 

22. ábra Áramütéssel veszélyeztett fajok összesített pontértékeinek eloszlása UTM négyzetenként 

 

9. táblázat Az összesített pontértékek eloszlása UTM négyzetenként (ütközés) 

Adatok 

percentilis 

értéke

Kategória 

(1-5)

Kategória 

(1-20)

Ütközés 

pontérték 

határ

országos 

UTM 

négyzet

(db)

országos 

UTM 

négyzet

(%)

NKM

UTM 

négyzet

(db)

NKM

UTM 

négyzet

(%)

min 1 1 0 478 3.10% 53 1.67%

5% 1 2 1 844 5.47% 146 4.60%

10% 1 3 2 0 0.00% 0 0.00%

15% 1 4 2 0 0.00% 0 0.00%

20% 2 5 2 2222 14.39% 304 9.58%

25% 2 6 3 0 0.00% 0 0.00%

30% 2 7 3 0 0.00% 0 0.00%

35% 2 8 3 0 0.00% 0 0.00%

40% 3 9 3 2878 18.64% 372 11.72%

45% 3 10 4 1279 8.28% 154 4.85%

50% 3 11 5 585 3.79% 122 3.84%

55% 3 12 6 562 3.64% 180 5.67%

60% 4 13 7 1015 6.57% 343 10.81%

65% 4 14 9 595 3.85% 124 3.91%

70% 4 15 10 775 5.02% 96 3.02%

75% 4 16 12 828 5.36% 186 5.86%

80% 5 17 14 882 5.71% 265 8.35%

85% 5 18 17 951 6.16% 285 8.98%

90% 5 19 21 761 4.93% 269 8.48%

95% 5 20 28 787 5.10% 275 8.66%

max 5 20 51

Összesen 15442 100.00% 3174 100.00%
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23. ábra Ütközéssel veszélyeztett fajok összesített pontértékeinek eloszlása UTM négyzetenként 

 

 

24. ábra Áramütéssel veszélyeztetett fajok összesített élőhelytérképe (5 kategória) 
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25. ábra Áramütéssel veszélyeztetett fajok összesített élőhelytérképe (20 kategória) 

 

26. ábra Ütközéssel veszélyeztetett fajok összesített élőhelytérképe (5 kategória) 
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27. ábra Ütközéssel veszélyeztetett fajok összesített élőhelytérképe (20 kategória) 

 

 

II/4.4. Középfeszültségű oszlop/vezetékszakasz közvetlen környezete 

 

Az áramszolgáltatói középfeszültségű tartóoszlop adatbázishoz hozzárendeltük az adott UTM négyzet 

áramütéses és ütközéses prioritásértékeit, valamint az 5 és a 20 kategóriás besorolás eredményét. 

Külön soroltuk be a települések külterületére, illetve belterületére eső oszlopokat az Országos 

Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB, GraphIT Kft. 2003) alapján. 

Külterületeken egyelőre egyetlen korrekciós tényezőként a terület erdősültségét alkalmaztuk, 

mivel a fák között vagy azok közvetlen közelében húzódó tartóoszlopokon és légvezetékszakaszokon 

a tapasztalatok szerint lényegesen kisebb az áramütések és az ütközések gyakorisága. Azon oszlopok 

esetében, amelyek Magyarország Ökoszisztéma Alaptérképe (Agrárminisztérium 2019) alapján 

erdősült területre (4101-4600 közötti jelkulccsal rendelkező élőhelyre) estek, a kockázatbecslési 

kategóriát elfeleztük (páratlan számok esetében felfelé kerekítettünk). Későbbi elemzésben célszerű 

lenne az oszlop környékén található élőhelyek hatását az áramütés esélyére részletesebb elemzés 

alapján megbecsülni és így megállapítani egy 0 és 1 között szorzószámot. 
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A települések belterületein az értintett madárfajok közül egyedül a fehér gólya szenved rendszeres 

áramütéses és ütközéses baleseteket, így itt egyedül a fehér gólya prioritásértékeket használtuk a 

kockázatbecsléshez (5 kategóriás besorolásban). 

 

II/4.5. Középfeszültségű oszlop fejszerkezete/típusa 

 

Az oszlopfej fő típusa alapvetően meghatározó abból a szempontból, hogy az egyes oszlopok 

mekkora veszélyt jelentenek a madarakra, mivel a bonyolultabb típusoknál lényegesen nagyobb a 

rövidzárlat és/vagy a földzárlat kialakulásának az esélye. 

A hazai felmérések során megtalált tetemek eloszlása alapján nagyságrendileg a 10. táblázatban 

bemutatott szorzókat tapasztaltuk az egyes főbb oszloptípusok veszélyességére (Demeter et al. 2018, 

Horváth et al. 2010). 

 

Áramütés esély 

szorzó 
Oszloptípus 

4 Feszítő- vagy egyéb bonyolultabb (pl. vezeték-elágazásban levő) oszloptípusok 

3 Oszlopkapcsolók 

2 Oszloptranszformátor állomások 

1 Tartóoszlopok 

 

10. táblázat A madarak áramütésének esélyét befolyásoló főbb oszloptípusok 

 

Mivel a jelenleg rendelkezésre álló oszlopadatbázisok nem tartalmazzák egységes módon ezeket az 

információkat, illetve a felmérések keretében sok helyen azonosítottunk hibákat a nyilvántartásban, 

ezért ezt a tényezőt egyelőre nem vettük figyelembe a besorolásnál. Ugyanakkor ha az adatbázisok 

fejlesztése/frissítése során ezek az információk megbízhatóbbak és kinyerhetők lesznek, az áramütés 

esély szorzók egyszerűen beépíthetők a modellbe. 
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III. A Konfliktustérképek aktualizálása – Műszaki értékelés 

 

III/1. Az egyes természetvédelmi célú projektek, valamint szolgáltatói 

beavatkozások adatai 

III/1.1. Zöld szervezetek által elnyert forrásokból végzett beavatkozások adatai 

A természetvédelemért felelős tárca 2018-ban bekérte a projekthez a nemzeti park igazgatóságok 

adatait arról, hogy mi és milyen minőségben, illetve hol készült el 2008 óta a magas prioritású 

régiókban természetvédelmi célú projektekből. Az így rendelkezésre álló információk mellett a 

projekt elindulásakor az Agrárminisztérium és az MME bekérte továbbá a nem állami 

természetvédelmi szervezetek (pl. Ecocaritas ) ilyen jellegű adatait is műszaki és szakmai értékelésre. 

Mivel a beérkező információk erősen heterogén tartalmúak voltak, további többszöri egyeztetésre 

került sor a projektek gazdáival. 

III/1.2. Áramszolgáltatók saját forrásból végzett beavatkozásainak adatai 

Az Agrárminisztérium és az MME 2018-ban bekérte a szolgáltatók által végzett felújítások, új 

létesítések során, önállóan végrehajtott madárvédelmi kiegészítések adatait is. Az adatszolgáltatás 

keretében kiderült, hogy a hazai áramszolgáltatók, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 

kivételével nem tartanak nyilván sem konkrét fejszerkezet-típust (tényleges, az iránytervek rajzai, 

vagy tervezői és gyártói azonosítók szerinti, egyértelműen azonosítható adatokat), sem a korábbi 

beavatkozások (természetvédelmi szervezetek projektjei, vagy saját, szolgáltató által finanszírozott 

előrehaladások) által érintett szakaszokat és madárvédelmi műszaki tartalmat. 

 

III/2. A beérkezett információk feldolgozása, a kezelt szakaszok térképi 

azonosítása, minősíthető madárvédelmi adattartalomnak és a 

tényleges hálózatnak való megfeleltetése 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. szolgáltatási területéről kaptunk saját végrehajtásban végzett 

madárvédelmi átalakításokról bármilyen, térképen is megjeleníthető tartalmat. Ezek az adatok két 

réteget képviselnek. 

Az egyik, a vonalak adott szakaszaihoz köthető, önállóan lekérdezett burkolt szabadvezetékkel épített 

hálózat-szakaszok köre (BSZV). Ezek a szakaszok nem csupán nagyon rövid, a projektekben az 

oszlopokon alkalmazott burkolások alkalmával is megtalálható áramkötések szintjét jelentik, hanem 

hosszabb, egybefüggő hálózatrészeket is, amelyeket jellemzően a hagyományos szerelvényekkel 

végeztek ugyan - nem a BSZV hálózat saját szabatos technológiai előírásai szerint, ún. átszúró 
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szerelvények alkalmazásával - ám ezzel együtt is jelentős mértékben javítják az adott szakaszok 

madárvédelmi értékét. 

A másik ilyen réteg pontszerűen értelmezett, konkrét oszlopokhoz kötött madárvédelmi tartalom: 

kereszttartó burkolatok, vagy a sodronyt fedő szigetelőburkolatok és kihosszabbító elemeik 

nyilvántartása. A lekérdezés alapján a nyilvántartás ugyan nem minősíthető teljesnek, mert a zöld 

szervezetek által kezdeményezett projektek alapján ismert, átalakított szakaszok csak részben 

szerepelnek benne, és nem következetesen a tényleges tartalom szerint, de ezzel együtt is 

használható. Hasonló adattartalom a két másik szolgáltató, az E.ON Hungária Zrt., valamint az NKM 

Áramhálózati Kft. /az egykori EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., majd NKM Áramhálózati Kft./ 

esetében nem állt rendelkezésre. 

A probléma kezelésében ezért kerestük a hiányosságok ellenére kiszűrhető olyan műszaki 

információk körét, amelyek egyes vonalszakaszokhoz rendelhető, megjeleníthető tartalmat 

eredményeznek (mivel minden áramszolgáltató végzett saját hatáskörben is madárvédelmi 

beavatkozásokat, akkor is, ha azt első lépcsőben nem kapcsolta a madárvédelmi eredményeihez, 

vagy annak nyilvántartására nem dolgozott ki felületet az informatikai rendszerében). Ilyen, 

vonalszerűen megadható tartalomként azonosítottuk a bel- és külterületi földkábel-szakaszokat. A 

külterületi földkábel szakaszokra ugyan volt részlegesen információ az első körben átadott 

adatállományokban is, de mint kiderült, ez nem volt teljes körű. A földkábel-szakaszok önálló műszaki 

tartalomként lekérdezhető tartalmat jelentettek minden szolgáltató nyilvántartásában, csak a bel- és 

külterületi kábelek nem voltak könnyen szétválaszthatók. Az összevont, egységes lekérdezések tehát 

megalapozták az elsődlegesen átadott adatállományok egy madárvédelmi szempontból fontos 

információval való kiegészítését. 

 

28. ábra Magyarország középfeszültségű földkábel-hálózata 
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29. ábra A belterületi földkábel szakaszok hazánk középfeszültségű hálózatán 

 

 

30. ábra A külterületen nyilvántartott földkábel szakaszok hazánk középfeszültségű hálózatán 
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Mindezek alapján a középfeszültségű hálózat oszlopait (áramütés megelőzése) és az oszlopközökben 

húzódó sodronyokat (ütközések megelőzése) érintő kezelések és tartalmuk azonosítása következett. 

Ennek alapja a hazai középfeszültségű szabadvezeték-hálózat, azaz a teljes hálózat felszíni része (31. 

ábra). 

 

31. ábra Magyarország középfeszültségű szabadvezeték-hálózata 

 

Mivel a természetvédelmi szervezetek által kezdeményezett projektek egy részénél, illetve a 

szolgáltatók egyéb területein, a felszíni szabadvezeték-hálózatokat illetően továbbra is nagy 

egybefüggő régiókban maradt teljesen ismeretlen az eddig elvégzett madárvédelmi beavatkozások 

pontos műszaki tartalma, azaz több projekt esetében a közvetlen adatszolgáltatás önmagában nem 

volt elegendő a madárvédelmi műszaki tartalom egyértelmű azonosításához, a tényleges 

helyzetértékelés terén a két feladatrészt együtt kezeltük, azaz terepi mintavételek útján jutottunk 

megfelelően minősíthető adatok birtokába. 
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III/3. Korábbi, illetve a jelen projekt keretei közt végzett felmérésekből 

származó adatok értékelése 

 

III/3.1. Az egyes természetvédelmi célú projektek területén dokumentált 

beavatkozások műszaki tartalmának, valamint aktuális állapotának 

ellenőrzése mintaszakaszok felmérésével 

A bekért projekt adatok és információk sok régióban eleve valamilyen térinformatikai állomány 

formájában voltak elérhetők, ám egyes projektek célterületeinek tényleges lehatárolásához (a 

valóban átalakított szakaszok végpontjainak azonosításához) végül konkrét felméréseket kellett 

igénybe venni. 

A felmérések közvetlen terepi bejárásokat jelentettek, mind a korábbi években végzett, jelen projekt 

céljaira is felhasznált műszaki utóellenőrzések, mind a jelen projekt keretében végzett minősítés-célú 

adatfelvételek esetében. A részletesebb információtartalmú adatszolgáltatások, részletesebben 

dokumentált projektek ismétlő jellegű ellenőrzést is lehetővé tettek, a korábbiak során már felmért 

és dokumentált szakaszok újbóli mintavételét, ami sok szempontból ígért hasznos adatokat a 

korábbiakban átalakított szakaszok kiegészítő eszközeinek amortizációja terén. A többi területre egy, 

mintavételi egységenként legalább 200 oszlopot érintő bejárást terveztünk, egyes esetekben nem is 

egy, összefüggő egységet alkotó hálózatrészre korlátozva a felmérést, hanem olyan bontással, hogy 

az a különböző műszaki tartalmat jelentő összetett, bonyolultabb (és egyben ritkábban, egymástól 

csak nagyobb távolságra előforduló) oszlopképek ellenőrzését is lehetővé tegye. 

 

32. ábra Felmért mintaszakaszok 



 

41 

   

III/3.2. Madárvédelmi szempontból pozitív eredményt jelentő szolgáltatói 

beavatkozások helyszíneinek feltárása és felmérése 

A fentiekben már bemutatott földkábel-szakaszok mellett az ELMŰ-ÉMÁSZ területéről egy, a 

madárvédelmi tartalmat egyértelműen azonosító, BSZV-hálózatrészekre vonatkozó vonalfedvény, 

valamint egy, a beépített eszközöket is tartalmazó, pontszerű térinformatikai nyilvántartás állt 

rendelkezésre. A többi szolgáltató esetében ilyen adattartalom nem volt ugyan elérhető, de a célzott 

mintavételi egységek mellett (ez esetben is minimum 200 oszlopos mintaszakaszok szolgáltatónként), 

az egyes célterületekre való eljutás közben is, de a projekt keretében szervezett áramszolgáltatói 

találkozók alkalmait is felhasználva igyekeztünk általános képet kialakítani a hazai hálózatokról, 

további információkhoz jutni a technológusoktól, és konkrét, madárvédelmi tartalmú szolgáltatói 

átalakítások helyszíneit azonosítani. Több esetben ez vezetett olyan adatok integráláshoz is, amik 

ugyan nem feltétlenül érik el a mintaegységekre a projekt keretében szabott 200 oszlopnyi 

vonalszakaszt, ám egyes esetekben akár jelentősnek tekinthetők madárvédelmi értéküket tekintve. 

Bárhol találtunk tehát madárvédelmi szempontból a hagyományos, veszélyes hálózattól eltérő, 

madárvédelmi szempontból besorolható értékű műszaki tartalmat, azt minden esetben átvezettük a 

szolgáltatók hálózatának fedvényére. 

 

III/3.3. Technológiai tapasztalatok 1. - Az eddig lezajlott projektek és 

szolgáltatói beavatkozások jellemző műszaki tartalma, a kezelések 

fejlődése 

III/3.3.1. Madárvédelmi célú projekttel, vagy szolgáltatói beavatkozással nem 

érintett vezetékszakaszok 

A meglévő hazai középfeszültségű hálózat nagy része sajnos ma is ebbe a csoportba tartozik. A felmért 

vezetékszakaszok számtalan esetben védett területeken, jó madár-élőhelyeken, vagy olyan gyepekkel 

tarkított mezőgazdasági területeken futnak, ahol kiemelt természeti értékeink (madárfajaink) 

előfordulása is gyakori. Madárvédelmi kiegészítés az ilyen hálózat-részeken egyik oszlopon sincs. 

 

III/3.3.2. Madárvédelmi célú projekttel (beavatkozással) érintett 

vezetékszakaszok 

III/3.3.2.1. Kereszttartó burkolatot alkalmazó projektek 

A projektek között a parlagisas-védelmi LIFE (LIFE02NAT/H/862) volt a legelső, amelyik 

szabadvezetékek utólagos átalakítását vállalásként megfogalmazta (2002-2005). A projektnek akkor 

egyben a lehetőségeit is meghatározta az elérhető eszközök és módszerek köre. A felméréseink által 

országosan több régióban érintett, egymástól független 4 mintaszakasza közül 3 esetében a kezelést 

alapvetően a hazai gyártású kereszttartó burkolatok jelentik. Azaz a tartó funkciójú oszlopok és 
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részben az egysíkú feszítők kezelése történt meg, a háromszög fejszerkezetű feszítő oszlopokra és 

berendezések oszlopaira, valamint az összetett oszlopképet mutató leágazókra jellemzően nem 

került semmilyen madárvédelmi eszköz, és a burkolt áramkötések alkalmazása is számos helyen 

elmaradt, az áramkötések ráadásként nem kerültek alsó pozícióba, hanem maradtak a 

kereszttartókra beülő madarak teste melletti, felső átkötések. Ezzel együtt a projekt nagy számban és 

országos lefedettséggel kezelt kritikus régiókban, parlagisas-élőhelyeken futó szabadvezeték 

szakaszokat. 

 

 

33. ábra A parlagisas-védelmi LIFE projekt keretében átalakított szakaszok hazánk középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatán 
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1. kép: kereszttartó burkolattal kiegészített, hibásan szerelt, erősen „értékét vesztett” tartóoszlop 

A felmért szakaszok közül találtunk viszont egy olyat is (Gyula és Sarkad között), ahol egyáltalán nem 

valósult meg a kezelés, azaz a hálózat teljes egészében a kezeletlen, legveszélyesebb műszaki tartalmat 

képviseli. 

A magyar papuccsal kezelt szakaszok minősítésének megértéséhez tartozik az a rövid összefoglaló, 

amit a kezdeti évtizedekben (1989-2009), de az E.ON Hungária Zrt. három régiójában azóta is nagy 

számban (máig közel 40 000 oszlop) szerelt kereszttartó burkolat szerelési és felmérési tapasztalatai 

kapcsán állítottunk össze: 

 

III/3.3.2.2. Magyar gyártású kereszttartó burkolat (magyar papucs) alkalmazása és 

tapasztalatai 
 

Ez a hazánkban 1989 óta elterjedt megoldás az akkori rendszert jellemző, hosszú évekig leggyakoribb 
típusnak számító tartó oszlopokra jelent valós védelmet. A feszítő oszlopok (ebbe tartoznak az OK és 
az OTR oszlopok is) fejszerkezetei rácsos tartószerkezetűek, „L” profilú vasrácsokkal, ezért nem lehet 
hiba- és hézagmentesen rájuk szabni a magyar papucsot úgy, hogy az teljes védelmet adjon. Ebből a 
szempontból megközelítve a kérdést, két kategóriát lehet felállítani. 
 
Az egyik az egyszerű tartóoszlopok kategóriája, akár háromszög vagy egysíkú elrendezésű 
fejszerkezettel bírnak is (és itt a felfüggesztés is közömbös). Jelük ETP (Tartók: a fa keresztkaros és a 
betonkaros oszlopok kivételével minden változat). 
A másik kategória a bonyolultabb szerkezetek csoportja, az SBH, SBE-130 és az SBPEI-130 
fejszerkezetekkel (a felfüggesztés itt sem érdekes). Jelük: BTP (T15-T17). Ezek általában abban 
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különböznek az egyszerűektől, hogy dupla annyi anyagigényűek és szerelésükhöz is kétszer annyi 
normaidő szükséges. 
 

Betűk jelentése: E= egyszerű 

   T=tartó 

   P=papucs 

Nem lehet magyar papucsot tenni a beton keresztkaros és fa keresztkaros oszlopokra sem. 

 

ETP típusú oszlop: 

Napi 14 órás effektív munkaidővel 14/1,1=12,7 azaz kerekítve napi 13 oszlopot szerelhet meg egy 

kivitelező csapat. A megoldás relatív olcsónak számít, ugyanakkor nagyon korlátozott, hogy a jelenleg 

elterjedt oszloptípusok közül melyek esetében alkalmazható. 

 

BTP típusú oszlop: 

 

Effektív napi 14 órás munkaidővel 14/1,9=7,3 azaz kerekítve napi 7 oszlopot szerelhet meg egy 

kivitelező csapat. Ennek a költség-igénye már nem különbözik érdemben a modern 

szigetelőburkolatok alkalmazásának költség-igényétől, viszont az összetettebb szerkezetek miatt 

fokozott mértékben jelentkeznek a kivitelezési hibák lehetőségei, vagy a szerkezeti elemek 

találkozásai miatt megoldhatatlan helyzetek. 

 

A magyar papucs alkalmazásának problémái. 

1. Nem ad teljes védelmet. 

 

a. T20 típusú szigetelőknél hiába van beszabva jól a papucs a kereszttartóra, a szigetelő fém 

talpát nem burkolja el (lásd a kép jobb oldalán). Ópusztaszeren például éppen ezért volt 

gólya-elhullás 2006-ban. 

Emellett gyakori probléma, hogy a szigetelő talpától függetlenül, maga a burkolat is 

elégtelen szélességű, azaz nem fedi a keresztkar egészét, és a későbbi oldalirányú 

elmozdulása sem váratlan (2. kép). 
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2. kép: kereszttartó burkolat hiányosságai 1. 

 

b. A kereszttartót rögzítő párnavasat és annak rúdcsavarjait nem lehet lefedni ezzel a 

burkolattal. Ez hasonló veszélyt hordoz, mint az a) pontban említettek. 

 

c. A szűkített fázistávolságú, 20-7-013 típusú karoknál a kart hegesztett kötéssel tartó „L” 

vasaknál nem lehet burkolni. Ezeket a pontokat még egy mesterszabász, vagy faragó 

művész sem tudná megoldani, bár láthatunk aprólékosan, nagy igyekezettel a helyükre 

szabott kereszttartó burkolatokat a gyakorlatban, ezek egyszerűen képtelenek valóban 

elfedni a kritikus pontokat (3. kép). 
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3. kép: kereszttartó burkolat hiányosságai 2. 

 

2. Rögzítési problémák: 

 

a. A meglévő, jelenleg 20-60 éves hálózaton háromféle keresztkar megoldás található: 

i. VÁT-H2 típusterv szerinti – 70006 U65-ös profilú kar a szigetelőket tartó laposvas 

fülekkel. Ezek a fülek kiállnak az U profilból. Minden szigetelőnek két füle van,de 

ahol nincs dupla felfüggesztés, ott ez a fül üresen van hagyva. Ha erre teszik a 

papucsot, ami a 70x70 es zártszelvény kereszttartó profilra lett tervezve, 

mozogni, lötyögni fog rajta. Ezt már csak a szél is képes mozgatni, és még akkor is 

levinné, lerázná idővel, ha ez a burkolat fém keménységű anyagból volna, csak 

idő kérdése lenne az egész (Kármán-féle turbulens erők). Ha pedig kiszabnák a 

fülek helyét a papucs anyagából, az 1. pontban említett problémára jutnánk. 

 

ii. VÁT-H2 típusterv szerinti - 70005 U70-es profilú kar. Ezen nincsenek fülek, 

viszonylag jól lehet rögzíteni rá a papucsot. Itt már csak az időjárás és a 

kivitelezés során érzékelhető emberi tényező (hibák) kérdése az élettartam (4. 

kép). 

 

iii. VÁT-H20 szerinti - 70x70-es zárt szelvény keresztkar. Jól lehet rajta rögzíteni a 

papucsot. Itt is csak az időjárás és az emberi tényező (kivitelezési hibák) kérdése 

az élettartam. 
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4. kép: kereszttartó burkolat rögzítési hibája 

 

b. Emberi tényező (kivitelezési hibák): 

i. Technológiai fegyelem lazasága. Egyetlen egy technológiai előírásban nem jelent 

meg a magyar papucs szerelési utasítása (kérdéses, hogy volt-e ilyen egyáltalán). 

A kezdeti időszakban a természetvédelmi szervezetek, igyekezvén finanszírozást 

találni a probléma megoldására – és abban az időben a hálózaton még 

legnagyobb arányban előforduló, alapvetően a hazai rendszert jellemző 

egyszerűbb fejszerkezetű tartóoszlopok kezelésére – kiadták az áramszolgáltató 

vállalatoknak a jellemzően pályázati forrásból beszerzett burkolatokat, melyet a 

szolgáltató saját költségén, leginkább az esedékes karbantartások elvégzése 

alkalmával helyezett fel, erre a célra külön kidolgozott technológiai útmutatások 

nélkül. Ezek következtében tömegével rakták fel a kivitelezők rögzítés nélkül a 

kereszttartó burkolatokat. Az első, kb. 2005-ig gyártott szériákon nem is volt a 

profilon kialakított rögzítési lehetőség. Csak annyit tudott tenni az igényesebb 

szerelő, illetve művezető, vagy műszaki ellenőr, hogy valamivel átkötötte (pl. egy 

kötődróttal vagy műanyaggal, esetleg madzaggal). Ha a VÁT-H típustervekben 

benne lett volna a helyes kivitelezésre vonatkozó egyértelmű utasítás, műszaki 
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átadások sora hiúsult volna meg miatta. De ennek hosszú ideig nem volt 

jelentősége az áramszolgáltatóknál. 

 

ii. A darabokat a szerkezeti elemek változatossága miatt a helyszínen kellett 

beszabni a helyükre, ami vagy jól sikerült, vagy (sajnos sokkal inkább jellemző 

módon) kevésbé jól. 

 

 

3. Időjárás és a természeti erők hatása: 

 

Ez határozza meg alapvetően ennek a burkolat típusnak a használatát. Ha abból indulunk ki, hogy 

a műanyag, maga az alapanyag szabadtéri időjárásnak van kitéve, akkor élettartama véges és a 

típus esetében rövid. A szigetelőfej burkolatok sem várható, hogy 20 évnél több ideig bírni fogják 

a környezeti hatásokat, pedig azoknál már a gyártástechnológia keretében figyelembe veszik az 

összes ismert, jelentős hatású tényező (UV sugárzás, szél, fagy, rezgések, stb.) hatását. 

Itt két fontos tényezőt kell megemlíteni: az UV sugárzást és a szél hatását. 

 

a. UV sugárzás (10-380nm): 

Közismert, hogy ez a sugárzás drasztikusan károsíthatja/károsítja a műanyagokat. Mégis 

vannak az egyes anyagok élettartamát növelő megoldások. Ilyen pl. a korom és a jól 

megválasztott anyagvastagság. Ez a sugárzás leginkább a vékony rögzítő elemeket 

roncsolja szét, legalábbis azokat képes a leghamarabb tönkre tenni. Például a műanyag 

rögzítő szalaggal rögzített papucs esetében a rögzítés várhatóan nagyon rövid 

élettartamú. A szalag vékony, ezért hamarabb tönkre megy. Az UV ugyanis a felső 

rétegek molekuláit roncsolja szét. Repedések keletkeznek a felületen, majd az eső, a 

fagy, a szél ezeket le is koptatja onnét, és kezdődik a következő nyáron a folyamat elölről, 

de már vékonyabb rétegen. Mindaddig tart ez, míg egyszer olyan vékony lesz az 

eredetileg még megfelelő tartóelem, hogy a szél erői eltépik. 

 

b. Szél hatása: 

Ezután már a szél által okozott rezgések uralják a támadást. Ezek a Kármán Tódor által 

feltárt és matematikai formulákba öntött, számítható erők rövid idő (néhány év) alatt 

lefordítják, lerepítik a papucsot eredeti helyéről. Kötöző dróttal is lehet rögzíteni egy-egy 

elemet, de annak nincs rugalmassága, hamar kifárad és a szél ismét addig rezegteti, míg 

el nem mozdul a helyéről. Acél huzalt pedig zárlatbiztonsági okokból nem alkalmaznak, 

nem alkalmazhatnak a burkolat rögzítésére. Várhatóan így lesz mindez a szigetelő 

burkolatokkal is, csak ezek alkalmazására már jobban felkészült a szakma. Tehát ezek a 

műanyag burkolatok a legjobb esetben is középtávú, de nem végleges megoldások 

lehetnek. Leesett, lefordult burkolatokkal kapcsolatban pedig általános tapasztalat, hogy 

sem visszaigazításuk, sem pótlásuk nem vált a hazai gyakorlat részévé, magyarul, 
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ahonnan egyszer egy műanyag burkolat leesett, oda az esetek legnagyobb részében senki 

nem helyezi azt vissza, vagy nem cseréli azt újra (5. kép). 

 

 

5. kép: hibásan rögzített kereszttartó burkolat sorsa 

Sajnos az ilyen hibák és amortizációk általánosak a kereszttartó burkolattal kiegészített szakaszokon, 

ahogy azt az E.ON Észak-dunántúli, Dél-dunántúli régiójában végzett felmérések is mutatták 

(áramszolgáltatói saját átalakítások), vagy ahogy a HNPI területén zajlott KIOP projekt esetében 

felmért mintaszakaszon is tapasztaltuk. Utóbbi példa azért külön említésre méltó, mert az alapvetően 

összességében 40km hosszúságú földkábel kiváltást eredményező projektben elszámolási kényszer 

miatt kellett 2014-ben elfogadni a magyar papuccsal való kezelést, annak ellenére, hogy a megoldás 

madárvédelmi értékével és korlátaival már ekkor tisztában voltunk. 

 

III/3.3.2.3. A kékvércse-védelmi LIFE (LIFE 05 NAT/H/000122) projektben kezelt 

vezetékszakaszok 

A kékvércse-védelmi LIFE projektben kezelt vezetékszakaszok képezik a hazai madárvédelmi 

beavatkozások körében legkorábban megvalósult, immár szigetelőburkolatokat is alkalmazó 

megoldásokat. A projekt 2009. novemberében fejeződött be, az oszlopok madárvédelmi kiegészítései 

az ezt megelőző három évben készültek el, vagyis a felszerelt madárvédő burkolatok, egyéb 

szerelvények és megoldások közel tízévesek, állapotuk, amortizációjuk ennek megfelelő. 

Felméréseink során a BNPI, FHNPI és KMNPI, valamint a HNPI Jászsági tájegysége területén 

vizsgáltunk ilyen vezetékszakaszokat, amelyek vagy a 2009. évi kiegészítés során készült kialakítással 

és madárvédelmi szerelvényekkel, vagy az eredeti műszaki tartalommal, sok helyen még kereszttartó 
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burkolattal, míg máshol magyar papuccsal és szigetelőburkolattal vegyesen kezelt oszlopokkal 

jellemezhetők. A projekt keretéből a BNPI területén pl. további vezetékszakaszok madárvédelme is 

megvalósult, de azokat – jelentős madárvédelmi hiányosságaik okán – a legutolsóként zajlott Heves-

Borsod KEOP projekttel párhuzamosan kiegészítették, így oszlopaikra már nem a 2009. évi 

elkészítésük megoldásai és szerelvényei a jellemzők, ezért azokat nem ide tartozóként vizsgáltuk. 

 

 

34. ábra A kékvércse-védelmi LIFE projekt keretében átalakított szakaszok hazánk középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatán 

Az FHNPI és KMNPI területén felmért 1-1, valamint a BNPI területén felmért öt vezetékszakaszon 

előfordult, hogy több oszlopon nem volt madárvédelmi kiegészítés. Minimális számban azért, mert 

egyáltalán nem valósult meg a kiegészítés, és szintén kis mennyiségben azért, mert az oszlopról 

eltávolították a burkolatokat (mindezt a szomszédos oszlopok madárvédelmi módszere és az érintett 

oszlopon végzett üzemviteli beavatkozás látható eredménye teszi egyértelművé). 

Felméréseink alapján a projekt szakaszait uralkodóan kereszttartó burkolattal (szigetelő papucs) 

és/vagy vezető és szigetelő burkolattal (madárvédő burkolat), valamint burkolt vezetős áramkötéssel 

(leágazó-, feszítő-, kapcsolóoszlopok) alakították át. A BNPI területén 10 oszlopot MFK1 típusjelű 

függőszigetelős fejszerkezettel szereltek át (Mezőcsát-Ároktő vonal). Ezeket 2012-ben, szerelési és 

üzembiztonsági tapasztalatszerzés szándékával szerelték a korábbi állószigetelős kialakítású 

fejszerkezetek helyére. (Madárvédelmi szempontból az egyik legjobb tapasztalatokat mutató típusról 
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van szó.) A vizsgált oszlopok madárvédelmi szerelvényeinek kialakítása és állapota a mai elvárások 

szerint értékelve kevesebb, mint 10%-ban tekinthető megfelelőnek (a megfelelők közé tartozik a 

10db függőszigetelős fejszerkezetű tartóoszlop is). Az oszlopok 92 %-án fordul elő valamilyen, a 

madárvédelmi kiegészítés hatékonyságát csökkentő hiányosság, illesztési, rögzítési vagy kialakítási 

hiba, amelyek a legtöbb oszlopon egymással párhuzamosan, akár halmozottan is előfordulnak (6. 

kép). 

 

 

6. kép: madárvédő burkolattal kiegészített, többszörös hibával, hiányossággal szerelt tartóoszlop 

 

A tartóoszlopok 20%-ára csak szigetelő papucs van szerelve, de ez a madárvédelmi kiegészítés a mai 

elvárásokat már nem elégíti ki, a fent már ismertetett okok miatt elavultnak ítélhető. 

Előbbiekkel együtt, az oszlopok több mint 60%-ánál azonosítható a fejszerkezet kialakítása, funkciója, 

illetve aktuális elvárások szerint szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több alapvető 

elemének vagy részelemének hiánya. Például a feszítőoszlopokon általánosan alkalmazott és 

madárvédelmi szempontok alapján rövidnek minősülő rúdszigetelőkre nincs felszerelve madárszárny-

terelő. Ez a kiegészítő eszköz a kivitelezés idején hazánkban még nem volt beszerezhető, így nem is 

lehetett elvárni az alkalmazását, hiánya azonban egyértelműen csökkenti a madarak túlélési esélyét, 

ezért adott oszlopokat a mai elvárások szerint hiányos védelműnek ítéltük. Az oszlopkapcsolók 
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körében pl. a BNPI és HNPI területén a napjainkban alkalmazott madárkiülő sem került felszerelésre, 

mert – a szárnyterelőhöz hasonlóan – a projekt idején még nem volt beszerezhető. A KMNPI 

területén ezt több kapcsoló esetében a későbbi beavatkozások alkalmával felszerelték. 

Hiányosságként értékelhető a vezetősodronyok burkolatának mai ismereteink szerint rövid mérete, 

amit a kivitelezés idején hazánkban ugyan beszerezhető, de ez esetben ennek ellenére nem használt 

burkolathosszabbító hiánya okoz (lásd: 7. kép). 

 

 

7. kép: burkolathosszabbító nélküli madárvédő burkolatok egy hiányosan szerelt tartóoszlopon 

 

A jelentős hiányosságok mellett számottevő probléma a felszerelt burkolatok illeszkedésének és 

rögzítésének hibája, aminek eredményeként egy adott burkolat nem hiánytalanul fedi a 

vezetősodrony oszlopközeli részét, és ezzel veszélyforrást képez, de a szigetelőfejről és 

vezetősodronyról teljesen lefordult burkolat is többször előfordul. Illesztési, illeszkedési hibát az 

oszlopok egynegyedénél, rögzítési hibát kevesebb, mint 10 %-uknál azonosítottunk, de ezek a 

hibatípusok több oszlopnál párhuzamosan is előfordulnak, hiszen egy tartóoszlopra az akkori 

elvárások szerint is legkevesebb két szigetelőburkolat van felszerelve. 



 

53 

   

A projekt a középső állószigetelő burkolását nem követelte meg, akkor elfogadott kezelést jelentett, 

ha az alsó két szigetelőt burkolták. 

Egy másik, a tartó-leágazó és feszítőoszlopok körében gyakori hiba a burkolt vezetős áramkötések 

vagy áramvezetők csatlakozó kötésének helytelenül megválasztott pozíciója és kialakítása. Ilyen 

esetben a burkolt áramvezetőt a vezetősodrony végfeszítő szerelvényéből felfelé kiálló, csupasz, 

arasznyi végéhez csatlakoztatják, amely – szárnyterelő hiányában (adott estben annak alkalmazása 

esetén is) – a madár ülőhelyének (kereszttartó) síkjához képest eltérő potenciálú, viszonylag könnyen 

megérinthető felületet eredményez (lásd: 8. kép). 

 

 

8. kép: burkolt vezetős áramkötések hibásan kialakított, felfelé irányuló, csupasz csatlakozásokkal 

 

A hibás kialakítás a burkolt vezeték alkalmazása ellenére is az áramütés előfordulásának további 

esélyét hordozza. Szintén a burkolt áramkötések esetén fordul elő a csapos FAM szigetelő álló 

helyzetű, fém szerelvényrészével felfelé pozícionált felszerelése (helyesen a konzol alsó síkján, lefelé 

fordítva kell felszerelni), ami ilyen helyzetben jelentős veszélyforrást képez (lásd: 9. kép), mivel 

feszültség alatt álló szerelvénye – funkciójának megfelelve – nem burkolt és könnyen megérinthető 

(fázis-föld zárlat). 
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9. kép: csapos FAM szigetelők szerelvényrésszel felfelé pozícionált, veszélyesen hibás elhelyezése 

 

(Hasonló hiba, egyben veszélyforrás azonosítható a tokozott oszlopkapcsolók és készülékeik burkolt 

vezetős áramvezetőinek szorítóbilincses és/vagy csavaros bekötéseinél, amelyek többnyire nem 

burkoltak, azonban szerelési helyzetük miatt könnyen érinthetők, rövidre zárhatók.) 

Az ilyen jellegű hibák a vizsgált szakaszok közel egyharmadán fordultak elő. 
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III/3.3.2.4. Kerecsensólyom-védelmi LIFE (LIFE 06 NAT/H/000096) projektben kezelt 

vezetékszakaszok 

A projekt 2010. június hónapban zárult, az oszlopok madárvédelmi kiegészítései az előző három 

évben készültek el, így a madárvédő burkolatok, egyéb szerelvények és megoldások tíz éve lettek 

felszerelve, állapotuk, amortizációjuk ennek megfelelő. A kerecsensólyom-védelmi LIFE projektben 

kezelt vezetékszakaszok és oszlopaik madárvédelmi kiegészítésének időszaka az előzőekben tárgyalt 

kékvércse-védelmi LIFE projekt azonos célú munkálataival szinte párhuzamosan zajlott, fél évvel 

később fejeződött be. Ennek megfelelően azonosak a módszerek, a felhasznált madárvédelmi 

szerelvények, mint ahogy az előforduló hiányosságok, illesztési, kialakítási hibák is. Felméréseink 

során a BNPI területén hét vezetékszakaszt vizsgáltuk, amelyek a 2010. évi kiegészítés szerinti 

kialakítás és műszaki tartalom szerelvényeivel jellemezhetők. (A BNPI területén, a kezelések 

hiányosságai miatt a legutolsóként zajlott Heves-Borsod KEOP projekttel párhuzamosan 

kiegészítették a burkolatokat, vagyis azok oszlopait már nem a 2010. évi műszaki tartalom jellemzi.) 

 

 

35. ábra A kerecsensólyom-védelmi LIFE és LIFE+ projekt keretében átalakított szakaszok hazánk 

középfeszültségű szabadvezeték hálózatán 
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A vizsgált szakaszok 3%-án nincs madárvédelmi kiegészítés. Ezek többsége a Szerencs-Kesznyéten 

vonal egyik rövid leágazást képezi, illetve másik három mintegy elszórtan, a kezelt oszlopok között 

található, és feltehetően üzemviteli szerepük miatt nem kerültek kiegészítésre (szakaszhatáron álló 

kapcsolókról van szó, amelyek egyik oldala „kikapcsolt” állapotban is feszültség alatt marad, így 

ezeket csak a mindkét oldali szakaszok feszültségmentesítését követően lehet madárvédelemmel 

ellátni), ez azonban nem elfogadható indok. 

A szakaszok 97%-án a madárvédelem utólag szerelt szigetelő papuccsal és/vagy madárvédő 

burkolattal, illetve adott oszlopoknál burkolt vezetékkel (leágazó- és feszítő- stb. oszlopok) lett 

kialakítva. 

A vizsgált szakaszok 24 %-án minősíthető mai elvárások szerint megfelelőnek a madárvédelmi 

szerelvények kialakítása, jelenlegi állapota. 

Tehát 73%-ukon fordul elő valamilyen, a madárvédelmi kiegészítés hatékonyságát csökkentő 

hiányosság, illesztési, rögzítési vagy kialakítási hiba, amely problémák a legtöbb oszlopon együttesen 

is előfordulnak. 

A Kisköre-Mezőkövesd vonal 16,5 %-án csak a középső vezetősodronyra került madárvédő burkolat, 

a kétoldali sodronyok állószigetelői mellett szigetelő papucs van elhelyezve, de ezt a megoldást 

elavultnak és hiányosnak ítéltük (lásd: 10. kép). 

 

 

10. kép: szigetelő papuccsal és madárvédő burkolattal kiegészített hibás, hiányos védelmű oszlop 
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Valószínű, hogy ez a kialakítás a projekt kezdeti időszakában készült szakaszok tartóoszlopaira 

jellemző – a kékvércse-védelmi LIFE projektben kezelt szakaszoknál is – mert a további hat 

vonalszakaszon ez a módszer illetve kialakítás már nem fordul elő. 

Előbbiekkel együtt a szakaszok több, mint 60 %-án azonosítható a fejszerkezet kialakítása, funkciója 

illetve aktuális madárvédelmi elvárások szerint szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több 

alapvető elemének vagy részelemének hiánya. A vizsgált szakaszok hiányosságai illetve a hiányzó 

vagy hiányos madárvédelmi szerelvények köre megegyezik az előzőekben tárgyalt kékvércse-védelmi 

LIFE projektben kezelt oszlopok vizsgálati eredményeinél leírtakkal, csak a számszerű adatok 

mutatnak eltérést. Az előforduló részleges hiányosságok (pl. a burkolathosszabbítók hiánya) esetén 

egy adott oszlop madárvédelmi szempontból kezeltnek értékelhető, noha a hosszabbító nélküli 

burkolatok alkalmazásával a madárvédelem nem teljes értékű, de mégis érdemben csökkenti az 

áramütés esélyét. Néhány esetben – pl. a három vezetősodrony egyike teljesen fedetlen, mert 

eltávolították róla a burkolatot – a hiányosság az oszlop egészét tekintve részleges, de a nem fedett 

vezetősodrony mellé beülő madár veszélyeztetettségét tekintve ez a hiány már kritikus megítélésű. A 

projekt vizsgált vezetékszakaszain kis mértékben (0,9 %) fordult elő ilyen – a másik két vezetéket 

tekintve tökéletesen fedő burkolással jellemezhető – részleges, mégis teljes körű hiányosság (lásd: 

11. kép). 

 

 

11. kép: az üzemzavar elhárítása során eltávolított burkolat az áramütés esélyét jelentősen megnöveli 
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Ezek a hiányok a vezetősodrony szakadását követő üzemzavar elhárítása, a vezeték javítása során 

akadályt képező, korábban teljes értékű burkolatok eltávolításával alakultak ki. A burkolattal szerelt 

tartóoszlopok körében hasonló jellegű hiányosságot eredményez a nyári viharok idején gyakori 

villámlás, amely öt oszlop egy-egy burkolatát tette tönkre (lásd: 12. kép). 

 

 

12. kép: villámlás túlfeszültségének átívelése károsította a hiányosan szerelt madárvédő burkolatot 

 

A felszerelt burkolatok illeszkedésének és rögzítésének hibái, hiányosságai is azonosak a kékvércse-

védelmi LIFE projektben kezelt oszlopok vizsgálati eredményeinél leírtakkal, itt is csak a számszerű 

adatok mutatnak eltérést. Illesztési, illeszkedési hibát a szakaszok 31,7 %-án, rögzítési hibát 19,9 %-

ukon azonosítottunk, de ezek a hibatípusok több oszlopnál párhuzamosan, halmozottan is 

előfordulnak. 

A burkolt vezetős áramkötésekkel és ennek kialakításához szükséges szerelvényekkel szerelt tartó-

leágazó vagy feszítő-, kapcsoló- stb. oszlopok körében jellemző, tulajdonképpen a szakmai ismeretek 

hiányosságára visszavezethető hibák (lásd: kékvércse-védelmi LIFE-nál írtak) is nagy számban 

fordulnak elő. Az ilyen jellegű hibákat, hiányosságok a vizsgált szakaszok 12,3 %-án fordultak elő. 

 



 

59 

   

III/3.3.2.5. ECOCARITAS Kiskunsági és Ipoly-menti KMOP projektek (KMOP‐2009‐3.2.1/C) 

A projektek párhuzamosan futottak 2009-ben és 2010-ben, 2010 év végével zárultak. A két testvér-

projekt területén egy-egy mintaszakasz felmérésére került sor (egy kiskunsági és egy Ipoly-menti 

minta). A kezelések a korábban említett kékvércse-védelmi és kerecsensólyom-védelmi LIFE projekt 

esetén is alkalmazott megoldásokat mutatják. 

 

36. ábra Az ECOCARITAS Egyesület KMOP projektjei keretében átalakított szakaszok hazánk középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatán 

 

Az oszlopok több mint 60%-ánál azonosítható a fejszerkezet kialakítása, funkciója, illetve aktuális 

elvárások szerint szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több alapvető elemének vagy 

részelemének hiánya. Például a feszítőoszlopokon általánosan alkalmazott és madárvédelmi 

szempontok alapján rövidnek minősülő rúdszigetelőkre 40%-ban nincs felszerelve madárszárny-

terelő. Ez a kiegészítő eszköz a kivitelezés idején vált elérhetővé, hiánya azonban egyértelműen 

csökkenti a madarak túlélési esélyét, ezért adott oszlopokat a mai elvárások szerint hiányos 

védelműnek ítéltük. Az oszlopkapcsolók 30%-án a napjainkban alkalmazott madárkiülő sem került 

felszerelésre, mert – a szárnyterelőhöz hasonlóan – a projekt idején vált elérhetővé. Hiányosságként 
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értékelhető itt is a vezetősodronyok burkolatának mai ismereteink szerint rövid mérete, amit a 

kivitelezés idején hazánkban ugyan elérhető, de ez esetben ennek ellenére nem használt 

burkolathosszabbító hiánya okoz, amint az a 13. képen is látszik. 

 

 

13. kép: burkolathosszabbító nélküli madárvédő burkolatok egy hiányosan szerelt tartóoszlopon 

 

III/3.3.2.6. Bükkalja KEOP (KEOP-7.3.1.1.-2008-0003) projektben kezelt 

vezetékszakaszok 

A projekt három vezetékszakasz madárvédelmi célú kezelését eredményezte és 2011. július 

hónapban zárult. Az oszlopok madárvédelmi kiegészítései a megelőző három hónapban készültek el, 

így a madárvédő burkolatok, egyéb szerelvények és megoldások 8 évesek, kialakításuk módszere és 

állapotuk ennek megfelelő. 
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37. ábra A Bükkalja KEOP projekt keretében átalakított szakaszok hazánk középfeszültségű szabadvezeték 

hálózatán 

 

Ez volt az első olyan projekt illetve kivitelezés, amelynek során a burkolatok minden szükséges eleme 

felszerelésre került az érintett tartóoszlopokra. Továbbá a korábban még nem alkalmazott 

madárkiülő első nagyobb arányú szerelésére is ekkor került sor, noha ez nem minden érintett 

oszlopkapcsoló esetén valósult meg (ennek, pl. szereléstechnikai korlátai is voltak). A burkolt vezetős 

áramkötések kialakítása, térbeli elhelyezése ez alkalommal is a korábbi két projektnél leírtaknak 

megfelelően készült, tehát mai ismereteink alapján még többnyire hibásan. Ebben a projektben sem 

került sor a feszítő fejszerkezetek rövid rúdszigetelőinek szárnyterelős kiegészítésére. Ugyanakkor ez 

volt az első olyan madárvédelmi projekt, amelynél az oszlopok madárvédelmi kiegészítését 

eredményező munkálatok teljes időtartamát madárvédelmi szemléletű műszaki szakfelügyelet 

kísérte és támogatta. Ennek eredményeként még a nem teljes körűen rendelkezésre álló 

szerelvények is jobb minőségben kerültek szerelésre, teljesebb értékű – noha még hiányos – 

madárvédelmi kiegészítés készült. 

Három vonal három szakaszát mértük fel (Eger-Mezőkövesd, Mezőkövesd-Eger és Mezőkövesd-Sály 

vonalak), amelyek vizsgálatának összesített eredményei az alábbiak: 
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A szakaszok 11,3 %-án nincs madárvédelmi kiegészítés. A nem kezelt oszlopok változó arányban 

(legmagasabb, 18,5 %-os mértékben az Eger-Mezőkövesd vonalon), a tartó-, feszítő-, kapcsoló- és 

transzformátoroszlopok körében fordulnak elő a három vizsgált vonalszakasz mentén. A 

madárvédelmi kiegészítés bizonyos oszlopokat érintő elmaradásának többféle oka is volt, azonban 

ezek egyike sem elfogadható: 

 a projekt madárvédelmi célú anyagigényét a problémakör technikai kérdéseiben, a megoldás 
lehetséges módszereiben illetve eszközigényében nem teljesen jártas szakember tervezte; 

 a kijelölt szakaszokon nem az oszlopok teljes körét (a rövid leágazásokat is) vette számításba; 

 logisztikai problémák eredményeként nem mindig állt rendelkezésre kellő mennyiségű anyag; 

 munkaszervezési problémák és váratlan hőségriadó miatt lecsökkentett munkaidő 
eredményeként adott munkanapra kijelölt vezetékszakasz oszlopai közül több kiegészítés nélkül 
maradt; 

 előbbi problémák időleges áthidalása során gyakran az összetett fejszerkezettel leírható (a 
madarakra veszélyesebb), tehát anyag- és munkaigényes feszítőoszlopok és oszlopkapcsolók 
kiegészítése maradt el; 

 végül a fentiek eredményeként elmaradt madárvédelmi kiegészítéseket – az erre irányuló felkérés 
és ígéret ellenére – azóta sem pótolták. 

 egy esetben a madárvédő burkolat teljes hiányát az okozza, hogy a korábban hiánytalanul kezelt, 
de régi tartóoszlopot újra cserélték, madárvédő burkolatot viszont nem szereltek fel. 

A felmért szakaszok 88,6 %-a utólag szerelt burkolattal illetve adott oszlopoknál burkolt vezetékkel, 

madárkiülővel (leágazó- és feszítőoszlopok stb.) lett kialakítva. 

A vizsgált szakaszok 44,5 %-án értékelhető megfelelőnek a madárvédelmi szerelvények kialakítása, 

jelenlegi állapota. 

Következésképpen 44,1 %-on fordul elő valamilyen, a madárvédelmi kiegészítés hatékonyságát 

csökkentő hiányosság, illesztési, rögzítési vagy kialakítási hiba, amely problémák a legtöbb oszlopon 

együttesen, sokszor halmozottan is előfordulnak. 

Összesen 30,8 %-ban azonosítható a fejszerkezet kialakítása, funkciója illetve napjaink elvárása 

szerint szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több alapvető elemének vagy részelemének 

hiánya. A vizsgált szakaszok hiányosságai illetve a hiányzó vagy hiányos madárvédelmi szerelvények 

köre – a madárkiülő kivételével – megegyezik a kékvércse-védelmi LIFE projektekben kezelt oszlopok 

vizsgálati eredményeinél leírtakkal, csak a számszerű adatok mutatnak eltérést. 

A hiányosságok „kialakulásának” egyik példája az Eger-Mezőkövesd vonal madárvédelmi 

kiegészítésre került szakaszán, mintegy 60 oszlopnyi hosszon a projekt lezárását követő évben 

végzett felújítás. Ennek során az elöregedett vezetéket és az oszlopok tartószerkezeteit, szigetelőit 

(esetenként oszlopokat) újakra cserélték, és lecserélték az alig egyéves madárvédő burkolatokat is. 

Az indokolatlan burkolatcsere azonban sokkal rosszabb állapotot eredményezett, mert a korábban 

hiánytalan kialakítás (ezt fotódokumentáció igazolja) helyett csupa hiányos, a burkolathosszabbítókat 

elhagyó, esetenként rosszul rögzített (lefordult) burkolatot eredményező munka zajlott. 
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Ennek következményeként a szakasz 30,1 %-án a tartó- és tartó-leágazó oszlopokon már nincs 

burkolathosszabbító. Továbbá a fent leírt okok miatt elmaradt, vagy hiányosan végzett madárvédelmi 

kiegészítéseket ekkor sem pótolták az adott szakaszon. Két további oszlop esetén – feltehetően 

vezetékszakadás helyreállítása során – távolították el a sérült sodrony burkolatát, de azt már nem 

szerelték vissza. A burkolattal szerelt tartóoszlopok körében hasonló jellegű hiányosságot 

eredményez a nyári viharok idején gyakori villámlás, amely 2 oszlop egy-egy burkolatát semmisítette 

meg. 

A felszerelt burkolatok illeszkedésének és rögzítésének hibái, hiányosságai szintén azonosak a Kék 

vércse és Kerecsen LIFE projektekben kezelt oszlopok vizsgálati eredményeinél leírtakkal, csak a 

számszerű adatok mutatnak eltérést. Illesztési, illeszkedési hibát 18 %-ban, rögzítési hibát 13,7 %-ban 

azonosítottunk, de ezek a hibatípusok több oszlopnál párhuzamosan is előfordulnak. 

A Mezőkövesd-Eger vonal egyik hosszabb leágazásán, a madárvédelmi szempontok alapján leginkább 

kritikus kialakítású és megítélésű, egysíkú vezetőelrendezésű, szűkített fázistávolságú tartóoszlopok 

közül 11 db burkolatai – amelyek a korlátozott anyagellátás miatt kényszerűen hibás, hiányos 

illesztéssel készültek el – olyan mértékben leromlottak (lásd: 14. kép), hogy madárvédelmi 

hatékonyságuk alig értékelhető. Ennek a leágazásnak az utolsó hat oszlopára már nem jutott 

madárvédelemi eszköz. 

 

14. kép: szerelvényhiány eredményeként hiányosan, hibásan szerelt burkolatok korai avulása 

 

A burkolt vezetős áramkötésekkel és ennek kialakításához szükséges szerelvényekkel szerelt tartó-

leágazó vagy feszítőoszlopok, oszlopkapcsolók körében jellemző, tulajdonképpen a szakmai 

ismeretek hiányosságára visszavezethető „kialakítási hiba”-ként nevesített hibák (kékvércse-védelmi 

LIFE-nál leírtak) is nagy számban fordulnak elő. Az ilyen jellegű hibák, hiányosságok a vizsgált 

szakaszok 8,1 %-án azonosíthatók. 
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Új, „madárbarát” fejszerkezettel kialakított tartóoszlop nincs a vizsgált vezetékszakaszokon. 

 

III/3.3.2.7. Kerecsen LIFE+ (LIFE 09 NAT/HU/000384) projektben kezelt 

vezetékszakaszok 

A projekt 41 vezetékszakasz madárvédelmi célú kezelését eredményezte, munkálatai három egymást 

követő évben zajlottak, a legutolsóként kiegészített vezetékszakaszok 2014. november hónapban 

készültek el. Tehát a madárvédő burkolatok, egyéb szerelvények és megoldások öt-hat éve lettek 

felszerelve, kialakításuk, állapotuk ennek megfelelő. Ez volt az első olyan projekt illetve kivitelezés, 

amelynek során az utólag felszerelhető madárvédelmi szerelvények (burkolatok, szárnyterelő, kiülő, 

burkolt áramvezető) hiánytalanul, napjainkban is megfelelőnek ítélt kialakításban, helyzetben, 

méretben kerültek szerelésre (a projekt első évének kivitelezési hiányosságaitól eltekintve). Emellett 

ekkor fordult elő először három új fejlesztésű (2 függőszigetelős és egy kompozit alapanyagú), 

madárvédelmi szempontból is ígéretesnek tartott fejszerkezet nagyobb arányú (együtt 690 db) 

alkalmazása. Továbbá ez volt az első projekt, amelynél – az első évben tapasztalt kivitelezési 

hiányosságok hatására – az oszlopok madárvédelmi kiegészítésével járó munkák anyagigényének 

kidolgozását a témában jártas szakember végezte, a kivitelezés teljes időtartamát madárvédelmi 

szemléletű műszaki szakfelügyelet kísérte és támogatta. Végeredményként korábban nem tapasztalt 

minőségű, az adott körülmények között elérhető legteljesebb értékű madárvédelmi kiegészítés készült. 

Felmérésünk során a Kerecsen LIFE+ projekt kezelt szakaszai közül a BNPI területén 24 

vezetékszakaszt, a KMNPI területén pedig három nagyobb egységben mintegy 1000 oszlopot 

ellenőriztük le, amelyek vizsgálatának összesített eredményei az alábbiak: 

Mindösszesen 0,5 %-ban nem készült el a madárvédelmi kiegészítés. 6 oszlop (Heves-Jászapáti vonal 

rövid leágazása) madárvédelmi kiegészítését a kivitelező értelmezési hiba kapcsán nem készítette el. 

Ezek hiánypótlására a 2012-től eltelt öt év alatt sem került sor. Hét avult állagú faoszlop (Szerencs-

Gesztely vonal újharangodi leágazásának eleje) madárvédelmi kiegészítése azért maradt el, mert 

cseréjüket az üzemeltető már tervbe vette, mivel állapotuk az üzembiztonság kockázatát hordozta. A 

csere a projekt befejezését követő harmadik évben valósult meg, azonban az új oszlopokon továbbra 

sincs madárvédelem, noha ígéret volt a kialakítására. Ezek az oszlopok a madárvédelmi tervek szerint 

függőszigetelős fejszerkezettel lettek volna kialakítva – ahogy a leágazás további oszlopai is azzal 

készültek – azonban a felújítás során állószigetelős (madárgyilkos) fejszerkezetek kerültek 

felszerelésre. Másik 3 tartóoszlop madárvédelmi kialakítása korábban hiánytalan, jó minőségű volt, 

azonban egyről eltávolították a burkolatokat (az oszlopon végzett üzemviteli beavatkozás miatt), 

másik kettőről egy üzemzavar elhárítása során (mezőgazdasági vontató kidöntötte az oszlopot) 

szerelték le a sérült, függőszigetelős fejszerkezetet. Utóbbi kettő oszlopra is állószigetelős 

fejszerkezetet szereltek, de madárvédő burkolatok nélkül (lásd: 15-16. kép). Vagyis a madárvédelem 

nélküli oszlopok egyértelműen kivitelezői és üzemeltetői érdektelenség eredményeként maradtak 

(lettek) kezelés nélkül. 
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15. kép: a Kerecsen LIFE+ projektben MFK1 típusú fejszerkezettel szerelt oszlop (2014. november) 

 

 

16. kép: a 9. képen ábrázolt oszlop a projekt lezárta után átépítve, állószigetelős fejszerkezettel, madárvédelem 

nélkül (2017. október) 

 

A felmért szakaszok 80,6 %-ának a madárvédelme utólag szerelt burkolattal illetve adott oszlopoknál 

szárnyterelővel, burkolt vezetékkel, madárkiülővel lett kialakítva. 

További 18,9 %-ra új típusú, madárvédelmi szerelvények nélkül is biztonságosnak tekintett 

fejszerkezet került, utóbbiakon persze szárnyterelők és burkolt vezetős áramkötések is előfordulnak. 
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A vizsgált szakaszok 77,1 %-án értékelhető megfelelőnek a madárvédelmi szerelvények kialakítása, 

jelenlegi állapota. 

22,3 %-ukon előfordul valamilyen, a madárvédelmi kiegészítés hatékonyságát csökkentő hiányosság, 

illesztési, rögzítési vagy kialakítási hiba. Ezek a problémák az oszlopok egy részén halmozottan is 

előfordulnak. A problémásnak ítélt oszlopok legnagyobb hányadát a burkolattal szerelt tartóoszlopok 

képezik (14 %), de jelentősnek értékelhető a feszítőoszlopokon, oszlopkapcsolókon stb. előforduló 

illesztési, rögzítési hibák, hiányok aránya (6,45 %). Ugyanakkor az új, „madárbarát” elvek szerint 

kialakított fejszerkezetekkel szerelt oszlopok között csupán 2 (0,36 %) tartó-leágazó oszlopon 

találtunk problémát, amit a méreteit és kialakítását tekintve már kifogásolt rúdszigetelőn 

bizonytalanul rögzíthető szárnyterelő elmozdulása eredményez. 

Összesen 6,7 %-ban azonosítható a fejszerkezet kialakítása, funkciója illetve napjaink elvárása szerint 

szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több alapvető elemének vagy részelemének hiánya. 

A hiányosság a projekt megvalósításának első, 2012. évi időszakában kiegészített oszlopoknál 

jellemző leginkább, és az összes előforduló oszloptípust érinti, illetve adott esetben a 

burkolathosszabbítók, szárnyterelők, madárkiülők részleges, néhány esetben teljes hiányával jár. 

Ezek a hiányosságok több szakaszon, de például a Heves-Ludas vonal érintett szakaszán fordulnak elő 

nagy számban (A projekt fennmaradó időtartamában ilyen hibák miatt került sor az anyagigény 

tervezése, a kivitelezés folyamatos ellenőrzése stb. tevékenységek pótlólagos bevezetésére.). 

Emellett 7 oszlop burkolatainak egy részét a nyári zivatarok idején gyakori villámlás tette tönkre, 

további 8 oszlopnál pedig vezetékszakadást követő üzemzavar elhárítása során távolíthatták el a 

munkát akadályozó burkolatokat, amelyeket egyszer sem pótoltak.  

A felszerelt burkolatok illesztésének, illeszkedésének és rögzítésének hibái, hiányosságai azonosak a 

megelőző projektekben kezelt oszlopok vizsgálati eredményeinél leírtakkal, de a projekt 

feszítőoszlopai körében e problémák már a szárnyterelők szerelési minősége kapcsán is felmerülnek. 

Illesztési problémának minősül a szárnyterelőnek az előírt pozíciótól (a rúdszigetelőnek a 

vezetősodrony felé eső utolsó ernyőköze) eltérő elhelyezése, de például az eredeti helyéről 

elmozdult – tehát utólag vizsgálva rosszul illesztett – szárnyterelő esetén a rögzítettség hiányossága 

is felmerül. Az ilyen jellegű hibák, hiányok nem feltétlen a kivitelezés hanyagsága miatt fordulnak elő, 

kialakulásukban több műszaki tényező együttes, kedvezőtlen összhatása is azonosítható. Nagyon 

hasonló eredetű hiba az, amikor a kivitelezés felügyelete során még jól elhelyezettnek és rögzítettnek 

ítélt szárnyterelőt az ellenőrzés során a földön találjuk (lásd: 17. kép). 
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17. kép: a hibásan rögzített (rögzíthető?) madárszárny-terelők egy része már leesett a rúdszigetelőkről 

 

Ezt részben a szerelvény rögzíthetőségének műszaki korlátossága, részben a kivitelezés során 

felületesen elvégzett rögzítés eredményezheti, és mindez – a hiányos munka műszaki és/vagy 

minőségi indokaitól függetlenül – a madárvédelmi hatékonyságot csökkenti. 

Az előző két bekezdésben vázoltak szerinti illesztési, illeszkedési hibát 16,7 %-ban, rögzítési hibát 10,8 

%-ban azonosítottunk, de ezek a hibatípusok több oszlopnál párhuzamosan is előfordulnak, mert pl. 

egy tartó-leágazó oszlopon, a burkolatokon kívül szárnyterelők is vannak. Szélsőséges esetben adott 

tartó-leágazó oszlop egyik vezetősodronyáról hiányozhat a burkolathosszabbító, másik sodronyának 

burkolata esetleg félrebillent, míg a szárnyterelők egyike hiányzik, mert már leesett.  

A fent bemutatott projektek oszlopfelméréseinek eredményei között „kialakítási hiba”-ként 

nevesített problémák a Kerecsen LIFE+ projektben kezelt oszlopok körében, a vizsgált szakaszok 2,7 

%-án fordultak elő. 

Feltétlen említést érdemlő az a burkolatkialakítás, amit 35 tartó- és tartó-leágazó oszlop esetén 

tapasztaltunk. Ezek többsége (28 oszlop) a Heves-Gyöngyös vonal első nagy leágazásán, annak teljesen 

felújított szakaszán sorakozik. A korábbi, aránylag jó állapotú faoszlopokat és azok összes új 

szerelvényét – köztük a hibátlan madárvédő burkolatokat – 2017. tavaszán lecserélték. A helyettük 

állított betonoszlopokra ismét új szerelvények és szigetelők, valamint a madárvédő burkolatok 
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legújabb, harmadik generációs változata került. Ez a burkolatverzió azonban a korábban jellemző 

porcelánszigetelők méret- és formajellemzőihez lett alakítva, nem az ettől teljesen különböző kompozit 

szigetelőkhöz. Ennek eredményeként a kompozit szigetelőkre felszerelt burkolatok csak a szigetelő fém 

fejének felső síkját és palástját fedik, a szigetelőfej alsó síkját illetve karcsú nyakrészét egyáltalán nem. 

Tehát, a lehetőségekhez képest jól rögzített burkolat ellenére a kialakítás hibás, a fedetlen 

szigetelőnyak jelentős veszélyforrást képez a madarak tekintetében, amit az elhibázott (nem átgondolt 

stb.) szerelvényválasztás eredményez. 

Ugyancsak szükséges megemlíteni, hogy az első alkalommal a Kerecsen LIFE+ projekt során nagy 

számban felszerelt függőszigetelős fejszerkezetek közül 26 darabot (4,7 %) lecseréltek. Ezek helyett 

ismét a korábbi, állószigetelős – madarakra veszélyes – fejszerkezeteket szerelték fel (részben az 

előző bekezdésben leírt burkolattípussal szerelve), függetlenül attól, hogy az adott vezetékszakasz 

szomszédos oszlopain továbbra is függőszigetelős fejszerkezetek vannak (ez a kialakítás a 

madárvédelmi problémán túl műszaki, üzemviteli szempontból is hátrányos lehet). A lecserélt 

fejszerkezetű oszlopok mindegyike kisebb-nagyobb szögértékű nyomvonaltörésben áll, de ennek 

mértéke sehol nem éri el – két eset kivételével – a határértékként megadott 165 fokot. Vagyis az 

üzembiztonsági indokú csere indokolatlannak tűnik, illetve a cserét követő kialakítás a madárvédelmi 

hatékonyságot, hasznos élettartamot tekintve sokkal gyengébb megoldás. 

A szakmai ismeretek hiányosságára is visszavezethető „kialakítási hibák” (lásd kékvércse-védelmi 

LIFE) a burkolt vezetős áramkötésekkel és ezek kialakításához szükséges szerelvényekkel szerelt 

feszítő-, kapcsoló-, tokozott kapcsolós oszlopok körében is előfordulnak. Ezek közül a burkolt vezetők 

csatlakozásának hibás kialakítása már szerény mértékű (a 2012. évi kivitelezések 3 oszlopánál fordul 

elő), azonban a csapos FAM szigetelők hibás pozícionálása – 15 oszlopon van rá példa – viszonylag 

gyakori. Ezek előfordulása folyamatosan növekszik, mert pl. a vezetékleágazások esetén alkalmazott, 

ún. „indító kapcsoló”-kat egyre inkább leszerelik, helyettük az oldható FAM áramkötéseket 

alkalmazzák, melyek része lehet a csapos FAM szigetelő. A tokozott kapcsolók és készülékeik burkolt 

áramvezetőinek csavarkötéses/szorítóbilincses bekötéseinél tapasztalt burkolathiányok általánosnak 

ítélhetők. Ez a hiányosság az összes ilyen (18 db) kialakítás esetén jellemző (lásd: 18. kép), 

előfordulása a tokozott oszlopkapcsolók számának gyarapodásával együtt nő. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

   

 

18. kép: a készülékek burkolt áramvezetőinek csatlakozó szerelvényein legtöbbször nincs burkolat 

 

III/3.3.2.8. Heves-Borsod KEOP (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0015 és KEOP-3.1.2/2F/09-

11-2013-0010) projektben kezelt vezetékszakaszok 

A Heves-Borsod KEOP projekt (a kitalált név két azonos célú és műszaki tartalmú projektet képvisel) 

madárvédelmi célú kivitelezési munkálatai 2015. év első felében zajlottak, a legutolsóként kiegészített 

vezetékszakaszok június hónapban készültek el. Tehát a madárvédő burkolatok, egyéb szerelvények és 

megoldások kettő, kettő és fél évesek, kialakításuk, állapotuk ennek megfelelő. A projekt egyik célja az 

volt, hogy a korábbi projektek eredményeként már kezelt vezetékszakaszok között húzódó, még 

kezeletlen szakaszok oszlopainak madárvédelmét megvalósítsa, a síkvidéki hálózatrész mozaikosan 

meglevő madárvédelmet teljessé tegye. Ennek érdekében 46 vonal madárvédelmi célú kiegészítése 

készült el. A Heves-Borsod KEOP és a megelőző projektek együttes eredményeként a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság síkvidéki tájegységein húzódó középfeszültségű vezetékszakaszok kritikus megítélésű 

oszlopainak döntő többsége madárvédelmi kiegészítést kapott. 
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38. ábra A Heves KEOP projekt keretében átalakított szakaszok 

 

 

39. ábra A Borsod KEOP projekt keretében átalakított szakaszok 
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Az oszlopok madárvédelmi célú kiegészítése vagy átalakítása során a Kerecsen LIFE+ projektben is 

használt módszerek és madárvédelmi szerelvények kerültek alkalmazásra. Előbbihez képest a műszaki 

tartalomban volt előrelépés, a projektben további három új fejlesztésű fejszerkezet nagyobb számú 

(együtt 750 db) felhasználására nyílt lehetőség. Emellett az oszlopcsúcson elhelyezett 

kapcsolószerkezetek (ezek képezik a madarakra legveszélyesebb kialakítást) közül mintegy 170 db 

eltávolításra került, ezek helyett az oszlop feszítő fejszerkezet alatti részére (a madarak által kevésbé 

preferált pozícióba) újakat szereltek. Ezzel párhuzamosan a feszítőoszlopok egy részén a madárvédelmi 

szempontból rövidnek minősülő rúdszigetelőket olyan hosszméretűre cserélték, amely nem igényel 

szárnyterelős kiegészítést (lásd: 19. kép), egyúttal évtizedekig biztonságosabb megoldást jelent (a 

felmért szakaszokon 93 ilyen oszlop van). 

 

 

19. kép: az oszloptörzsre szerelt kapcsoló és a 780 mm-es szigetelőlánc növeli a madarak biztonságát 

 

Az oszlopok madárvédelmi kiegészítésével járó munkák szakmai előkészítését, anyagigényének 

kidolgozását és a kivitelezés madárvédelmi szemléletű szakfelügyeletét is a feladatkörben jártas 

szakember végezte. Mindezek eredményeként a kerecsensólyom-védelmi LIFE+ projektben 

tapasztaltnál jobb minőségű madárvédelmi kiegészítés készült. 
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Felméréseink során a Heves-Borsod KEOP projektben kezelt vonalak 20 vezetékszakaszát ellenőriztük 

le, amelyek vizsgálatának eredményei a következők: 

0,1 %-ban nincs madárvédelmi kiegészítés. Ez két oszlop, már a kivitelezés idején sem voltak 

használatban, ezért nem készült el a kiegészítésük, láthatóan azóta sincs rájuk szükség. 

A vizsgált szakaszokon 89,7 %-ban értékeltük megfelelőnek az utólag felszerelt madárvédelmi 

szerelvények kialakítását, jelenlegi állapotát. Az új típusú fejszerkezetekkel szerelt oszlopokat 2 

kivételével szintén megfelelőnek ítéltük. Tehát kettő év múltán már 209 oszlopon fordul elő a 

madárvédelmi kiegészítés hatékonyságát csökkentő hiányosság, illesztési, rögzítési vagy kialakítási hiba, 

amelyek együttesen is előfordulnak az oszlopok egy részén. A problematikus oszlopok legnagyobb 

hányadát a burkolattal szerelt 147 (7,3 %) tartóoszlop, a fennmaradó hányadot a 15 (0,7 %) tartó-

leágazó és a 47 (2,3 %) feszítő-, kapcsoló- stb. jellegű oszlopon előforduló illesztési, rögzítési hibák, 

hiányok képezik. Ugyanakkor a madárvédelmi elvek szerint fejlesztett fejszerkezetekkel szerelt oszlopok 

között nem találtunk olyat, amelynek lett volna hiányossága, csak a tartó-leágazó oszlopokon továbbra 

is alkalmazott kiegészítő szerelvények kisebb elmozdulása (a szárnyterelők rögzítettségének hibája) 

fordult elő az említett 2 oszlopnál. 

Összesen 2,8 %-ban azonosítható a fejszerkezet jellege, kialakítása illetve napjaink elvárása szerint 

szükséges madárvédelmi szerelvények egy vagy több fő elemének vagy részelemének hiánya. A 

hiányosság csak az utólag szerelhető madárvédelmi eszközökkel kiegészített oszlopoknál jellemző, az 

összes előforduló oszloptípust érinti, és esetenként a burkolathosszabbítók, szárnyterelők részleges 

hiányával jár. Az előforduló hiányosságok azért is váratlanok, mert a kivitelezés teljes időtartamát 

műszaki szakfelügyelet kísérte, amelynek eredményeként csak hiánytalanul kiegészített oszlopokat 

vettek át. Ennek ellenére már vannak részleges madárvédelmi szerelvényhiányt mutató oszlopok. E 

hiányok nagyobb részét – jellemzően a burkolathosszabbítók és a szárnyterelők hiánya – a kivitelezés 

ellenőrzéskor még nem észlelhető rögzítettség hibája okozhatja, ami adott szerelvényrész leesését 

eredményezte. A hiányok kis része a nyári zivatarok idején gyakori villámlás számlájára írható, ez 0,2 

%-ban tette tönkre a burkolatok egy részét. További 0,3 %-nál vezetékszakadást (ennek előzménye is 

lehetett villámlás) követő üzemzavar elhárítása során távolították el az útban levő burkolatokat, 

amelyeket egyetlen esetben sem pótoltak.  

A felszerelt burkolatok és szárnyterelők illesztésének, illeszkedésének és rögzítésének hibái, 

hiányosságai és ezek okai azonosak a megelőző projektekben kezelt oszlopok vizsgálati 

eredményeinél leírtakkal. Illesztési, illeszkedési hibát 7,5 %-ban, rögzítési hibát 4,2 %-ban 

azonosítottunk, de ezek a hibatípusok több oszlopnál párhuzamosan is előfordulnak. 

A fent bemutatott projektek oszlopfelméréseinek eredményei között „kialakítási hiba”-ként 

nevesített problémák a Heves-Borsod KEOP projektben kezelt oszlopok körében, a vizsgált szakaszok 

3 %-án fordulnak elő. Ezek nagy részét (21 oszlop) a tokozott oszlopkapcsolók és készülékeik körében 

tapasztalt, a feszültség alatt álló áramvezető-bekötések fedetlen, burkolatok nélküli kialakítása 

képezi, de a rosszul megválasztott hosszméretű vagy formátumú burkolattal kialakított 

tartóoszlopokra is van több példa.  
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III/3.3.2.9. Madáreltérítőkkel jelölt szabadvezeték-szakaszok 

Az adatszolgáltatás keretében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területéről érkezett olyan 

információ, amely a felszíni szabadvezeték-hálózaton ütközés-megelőzés céllal végzett 

kiegészítéseket tartalmaz. A FireFly elnevezésű eszközökkel kiegészített szakaszok az alábbi térképen 

szerepelnek (45. ábra). 

40. ábra Madáreltérítőkkel (FireFly) jelölt oszlopközök a HNPI területén 
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III/3.3.3. Madárvédelmi célú projekttel nem, de szolgáltatói beavatkozással 

érintett vezetékszakaszok 

 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ területéről a madárvédelmi tartalmat azonosító, BSZV-hálózatrészekre vonatkozó 

vonalfedvény, és a beépített eszközöket is tartalmazó, pontszerű térinformatikai nyilvántartás állt 

rendelkezésre. A burkolt szigetelt vezetős hálózatrészeket az alábbi térkép mutatja (41. ábra). Az 

átadott adatok alapján a burkolt szigetelt vezetős hálózat összesített hossza az ELMŰ területén 

40,6km, míg az ÉMÁSZ régióban 57 km. 

 

 

41. ábra BSZV hálózatrészek az ELMŰ-ÉMÁSZ középfeszültségű szabadvezeték hálózaton 

 

A cég által végzett további, oszlopokhoz köthető madárvédelmi beavatkozásokat a felszíni 

szabadvezeték-hálózat szakaszaival azonosítva, a ténylegesen vonalszakaszt eredményező 

átalakítások a két alábbi áttekintő térképen láthatók (42. és 43. ábra). 
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42. ábra Saját madárvédelmi átalakítások, és a minősítéshez felmért szakaszok az ELMŰ középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatán 

 

 

43. ábra Saját madárvédelmi átalakítások, és a minősítéshez felmért szakaszok az ÉMÁSZ középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatán 
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A hazai középfeszültségű hálózatok egyes további részein - egyrészt az előzetes adatszolgáltatás 

keretében, de projekthez nem kötött adatok terén, másrészt a célzott felmérések keretében - sikerült 

olyan szakaszokat dokumentálnunk, amelyek valamilyen madárvédelmi szintet képviselnek. A felmért 

vezetékszakaszok többségére a parlagisas-védelmi LIFE projekt esetében ismertetett, kereszttartó 

burkolattal végzett átalakítások jellemzőek, de kis számban akadtak olyan esetek is, ahol 

szigetelőburkolattal és egyéb modern kiegészítőkkel, vagy új fejszerkezettel szerelt szakaszba 

botlottunk. 

 

44. ábra Az E.ON Észak-dunántúli régió területén felmért és átalakított szabadvezeték szakaszok 
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45. ábra Az E.ON Dél-dunántúli régió területén felmért és átalakított szabadvezeték szakaszok 

 

 

46. ábra Az E.ON Tiszántúli régió területén felmért és átalakított szabadvezeték szakaszok 
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47. ábra Az MVM DÉMÁSZ területén felmért és átalakított szabadvezeték szakaszok 

 

Felméréseink keretében minden korábbi projekt területéről legalább egy mintaszakasz bejárására és 

ellenőrzésére sor került. Az adatszolgáltatások hiányosságai miatt az egyes szolgáltatók saját 

végrehajtását minősítendő, minden egyes szolgáltatói régió területéről is felmértünk egy-egy 

mintaszakaszt. Ezek irányítottságát csak az ELMŰ-ÉMÁSZ által átadott adatok segítették, a többi 

régióban véletlenszerű merítést végeztünk, de a műszaki minősítés szándéka miatt olyan szakaszokra 

koncentrálva, ahol valamilyen mértékben ténylegesen átalakított oszlopsorokra találtunk. 

  



 

79 

   

 

ÁSZ Felmért szakaszok együttes hossza (km) 

ELMŰ 121,3 

ÉMÁSZ 674,2 

E.ON-DÉDÁSZ (EDE) 72,3 

E.ON-ÉDÁSZ (EED) 958,7 

E.ON-TITÁSZ (ETI) 75,7 

MVM DÉMÁSZ 294,3 

Összesen 2196,5 

11. táblázat Műszaki értékelés céljával felmért középfeszültségű szabadvezeték szakaszok hossza 

szolgáltatónként/régiónként 

 

 

III/3.3.4. Értékelés 

III/3.3.4.1. Madárvédelmi célú projekttel (beavatkozással) nem érintett 

vezetékszakaszok 

Mintát vettünk a középfeszültségű hálózat természetvédelmi célú projektek által érintett területeken 

kívüli részeiből. A hazai hálózat nagy részén az itt tapasztaltakhoz hasonló paraméterek a jellemzők. 

Ahol egyáltalán találkoztunk madárvédelmi beavatkozásokkal, azok túlnyomó többsége utólagos 

kiegészítő eszközökkel történt. A Dunántúlon uralkodóan magyar papucsos szakaszokat 

dokumentáltunk, Győr környékén fordult elő kis számban szigetelőburkolattal kezelt, míg Veszprém 

és Kaposvár mellett fordult elő egy-egy rövid, MFK2 típusú fejszerkezettel átépített szakasz. Több, 

láthatóan új kivitelezés esetén is a kereszttartó burkolat jelent meg madárvédelmi eszközként, ami 

mai ismereteink szerint sajnos nem fogadható el. Az ország másik felén szórványosan, de szinte 

minden régióban találkoztunk mind magyar papucsos, mind szigetelőburkolatos kiegészítésekkel, 

illetve rövid, új, vagy átépített szakaszokkal, többnyire következetesen kezelt, de kisebb 

hiányosságokkal szerelt oszlopokkal. Az E:ON ETI (Tiszántúl) és NKM területén jelentősebb számban 

fordultak elő a 700mm-es feszítőszigetelőkkel szerelt oszlopok, míg az ELMŰ-ÉMÁSZ területén a 

700mm-es szerelvényekkel szereltek. 

Mindazonáltal addig, amíg maga a szolgáltató nem rögzíti az elvégzett beavatkozások keretében 

felszerelt eszközöket a hálózat nyilvántartásában, egyszerűen kivitelezhetetlen olyan felmérés, vagy 
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értékelés, amely a konkrét madárvédelmi célú projektektől független, ma is az ország nagy részét 

reprezentáló hálózat madárvédelmi értékét reálisan tükrözi. 

 

III/3.3.4.2. Madárvédelmi célú projekttel (beavatkozással) érintett vezetékszakaszok 

Az eredmények értékelését és a levonható következtetéseket elsősorban az oszlopokra jellemző 

madárvédelmi megoldás módszere és annak minősége szerinti négy kategória szerint csoportosítva 

fogalmaztuk meg, külön kitérve az egyes projektek egymástól időben, módszerében és minőségében 

is eltérő beavatkozásainak következményeire. 

III/3.3.4.2.1. Madárvédelmi szerelvények nélküli oszlopok (fel sem szerelték, vagy 

felszerelték, de később eltávolították) 

Az elvégzett projektek vezetékszakaszain mindenhol előfordulnak madárvédelmi kiegészítés nélkül 

maradt, vagy madárvédelmi kiegészítéseitől megfosztott oszlopok. Utóbbi kategóriába a (most már) 

kezeletlen oszlopok ~ 10 %-a tartozik, ezek kivétel nélkül tartóoszlopok. A kiegészítés nélkül maradt 

kategóriában a különféle rendeltetésű oszlopok mindegyike megtalálható. 

Újabban a hosszabb vonalak további szakaszolhatóságát eredményező FAM áramkötések kialakítása 

során távolítják el a tartóoszlopok madárvédő burkolatait, amely ugyan egy érthető és elfogadott 

eljárás lenne, ha a lebontott kiegészítő eszközöket a szerelést követően pótolnák. Utóbbi szinte soha 

nem történt meg eddig. Ezek a kivitelezésekhez és az üzemviteli beavatkozásokhoz köthető esetek 

számunkra azt bizonyítják, hogy a madárvédelmi probléma kezelése, annak hiánytalan megvalósítása, 

fenntartása nem épült be kellőképpen a szolgáltatók elvárás-rendszerébe, és a kivitelezők 

ismereteibe. 

A madárvédelmi kiegészítéssel ellátott hálózatrészen előforduló, madárvédelmi szerelvénnyel fel sem 

szerelt oszlopok elsősorban a felelős kivitelezői, míg a madárvédelmi szerelvényeitől megfosztott 

oszlopok előfordulása és számának növekedése a felelős üzemeltetői hozzáállás kérdését vetik fel. Az 

utóbbi előfordulása, azaz a már meglevő madárvédelmi kiegészítés teljes eltávolítása 

elfogadhatatlan, ami ellen tenni kell. 

III/3.3.4.2.2. Madárvédelmi szerelvényekkel ellátott, de hiányosan, hibásan kiegészített 

oszlopok 

Felméréseink alapján a madárvédelmi kiegészítéssel rendelkező, de valamilyen, a védelmi 

hatékonyságot többé-kevésbé rontó, csökkentő hiányossággal, hibával leírható szakaszok alapján a 

madárvédelmi célú beavatkozások eredményességének, hatékonyságának alakulását befolyásoló 

lévő legfontosabb szempontokat és azok hátterét az alábbiakban igyekszünk bemutatni. 

A védelem hatékonyságát leginkább az határozza meg, hogy mi a választott módszer, az egyes 

módszerekhez milyen szerelvények és beavatkozások társulnak, és ezek gyakorlati alkalmazása 

esetén a megváltozó tényezők hatása hogyan alakul. A vizsgált szakaszok vonalai mentén két elvi 

megközelítés háromféle változata fordul elő. 
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Az egyik elgondolás szerint a változatlanul meghagyott, jellemzően állószigetelőn rögzített, a 

fejszerkezet felett átívelő vezetősodronnyal, áramkötéssel stb. kialakított oszlopok egymáshoz közeli, 

eltérő potenciálú elemei egyikének burkolása képezi a megoldást. Ennek megvalósítására két 

módszer kínálkozik, elfedhető a tartószerkezet (földpotenciál=magyar papucs), a vezetősodrony 

(fázispotenciál=szigetelőburkolat), vagy mindkettő, amit utólag felszerelhető, alkalmasan formált 

burkolatokkal lehet megvalósítani. Ezek alkalmazására elsősorban a tartóoszlopok, és bizonyos 

mértékben a feszítőoszlopok körében van lehetőség. 

A másik elmélet szerint a vezetősodronyok madarakra nézve veszélyes, főként a fejszerkezetek felett 

kialakított rögzítési pozícióját kell megváltoztatni, a madárvédelmi szempontból szűken méretezett 

és formált szerkezetrészeket kell újragondolni. Ennek megvalósításához más kialakítású 

fejszerkezetekre és körültekintően méretezett rúdszigetelőkre, konzolokra, kapcsolószerkezetekre, 

illetve összeállításokra van szükség. 

A felmért hálózat szakaszokon mindhárom madárvédelmi technika illetve kialakítás alkalmazásra 

került, ezáltal a madárvédelem módszereinek átalakulása, hatékonyságának fejlődése is jól nyomon 

követhető. 

A kereszttartó burkolása (1. módszer) elvileg sem lehet hatékony, mert hiánymentes megvalósítása 

gyakorlatilag esélytelen (ezért a madárvédelem képviselői az alkalmazását elutasítják). 

A kékvércse- és kerecsensólyom-védelmi LIFE projektek időszakától a kezelt vezetékszakaszokon már 

a szigetelőburkolatok kerültek alkalmazásra. Alapvetően ehhez az időszakhoz köthető a madárvédő 

burkolatok első, nagyobb arányú felhasználása. A korábbi gyakorlatban alig volt tapasztalat a 

vezetősodrony és az azt rögzítő szigetelő burkolásának (2. módszer) célszerű technikájáról, a 

burkolatok előírásszerű vagy (legtöbbször) hiányos szerelésének várható következményeiről. Az 

elsőként megvalósult projektek koordinátorának szóbeli közlése alapján tudjuk, hogy a korábbi 

beavatkozásokat adott projekt egy részelemeként, viszonylag szerény költségvetésből, a maitól 

eltérő, szűkebb szerelvénykínálattal, kevesebb szakismeret és tapasztalat birtokában, valamint 

különösebb ellenőrzés és műszaki átvétel nélkül valósították meg. Napjainkban egyértelműen 

meglepő (szerintünk korábban is annak kellett volna lennie), hogy épp az ellenőrzés és műszaki 

átvétel nem kapott figyelmet, mert talán nem is volt erre felkészült szakemberük, illetve bíztak az 

„áramszolgáltató” munkájában. Sikerként könyvelték el, hogy a korábbi évtizedekben személyes 

ismeretség alapján elért, többnyire esetileg végzett és kevésbé hatékony „szigetelő papucsozását” 

követően lehetőség nyílt hosszabb vezetékszakaszok célzott madárvédelmi kiegészítésére, addig nem 

alkalmazott burkolatok beszerzésére. Egy tanulási folyamat egyik állomása volt ez a jó szándékú, de 

az új madárvédelmi szerelvények optimális, hatékony alkalmazásában tapasztalatlan kollégák 

(madárvédő, kivitelező, üzemeltető) számára. 

A 2010 után kezdett projektekben a problémás oszlopok aránya csökkenő, a problémamentes 

oszlopok aránya növekvő tendenciát mutat. A madárvédő burkolatok közel teljes értékű (a kivitelezés 

elkészültének állapotára értendő) alkalmazására a Bükkalja KEOP projekt vezetékszakaszain került 

sor. Ekkor már rendelkezésre állt a kettőzött szigetelős vezetékrögzítés burkolásához az alkalmasan 
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kialakított szerelvény, továbbá a korábban még nem használt burkolathosszabbító elemeket és 

madárkiülőket is beszerezték és felszerelték (a kiülőket csak részben). A madárvédelmi szempontból 

hiányos, hibás minősítésű oszlopok aránya tovább csökkent, és már azonos értéket képvisel a 

problémamentes oszlopok arányával, azonban azt még nem haladja meg. Vagyis a korábbiaknál 

sokkal inkább rendelkezésre álló madárvédelmi szerelvények ellenére jelentős a hiányosan, hibásan 

kivitelezett oszlopok aránya. Ez azzal indokolható, hogy jelentős a feszítőoszlopok, oszlopkapcsolók 

részaránya, amelyek azonban kivétel nélkül hiányos minősítést kaptak, mert madárszárny-terelő még 

egyiken sem fordul elő, mint ahogy burkolt vezetős áramkötéseik is rendre hibásan kialakítottak. De a 

korábban hiánytalanul burkolt tartóoszlopok mintegy harmadáról utóbb leszerelték a talán 

feleslegesnek ítélt burkolathosszabbítót. Továbbá a kivitelezés befejezésétől eltel időszak alatt a 

burkolatok egy része félrebillent, lefordult, károsodott. Tehát az előforduló hiányosságok 

kialakulásában még mindig jelentős szerepet játszott egyes szerelvények hiánya (nem beszerezhető), 

az ismerethiány vagy felelőtlenség (leszerelt hosszabbítók), a szerelések minőségi problémái, 

valamint a negatívan ható műszaki (rezgés) és környezeti (erős szél, napsugárzás) tényezők hatása. 

Utóbbi hatások azonban csak közvetve tehetők felelőssé a burkolatok elmozdulásáért vagy 

deformációjáért. Alapvetően a burkolatok, de általában a műanyag madárvédelmi szerelvények 

egymáshoz és a szigetelőfejhez csatlakozó felületének kialakítása, illeszkedése és rögzíthetősége, 

ezek minősége határozza meg, hogy miként lehet (lehet-e) azokat biztosan megtartott pozícióba 

helyezni. Az eredmények alapján az előbbi elvárás csak részlegesen teljesül, már a burkolatok és 

szárnyterelők szerelésével párhuzamos ellenőrzés során is felfedezték a bizonytalan rögzítettség, 

részleges illeszkedés és deformáció tüneteit, amelyek az idő multával egyre inkább hibává alakulnak. 

A Bükkalja KEOP projektben kezelt szakaszok madárvédelmi kiegészítéseinek módszere, a felhasznált 

szerelvények köre, szerelési minősége és hibái, hiányosságai köztes állapotot képviselnek a két 

korában zajló, illetve két ezt követően megvalósult projekt által kezelt szakaszok hasonló jellemzői 

között. Madárvédelmi szerelvényei már teljesebb értékűek (a tartóoszlopok körében), kevesebb 

hiányossággal és hibával szereltek, általános állapotuk jobb, de ezzel párhuzamosan már jelentős a 

rossz állagú szerelvények aránya, valamint a feszítőoszlopok, oszlopkapcsolók, 

oszloptranszformátorok madárvédelmi szerelvényei hiányosak, gyakran hibás kialításúak. 

A meghibásodott, vagy hiányossá vált, deformált, esetleg károsodott szerelvények legkevésbé a két 

utolsó (Kerecsen LIFE+ és Heves-Borsod KEOP) projektben kezelt oszlopokon fordulnak elő (14,5 %), 

és a két projekt közötti relációban is csökkenő ez a részarány. Azzal együtt, hogy a két utolsó projekt 

által kezelt vezetékszakaszok általunk felmért részei a teljes mennyiség túlnyomó részét képviselik 

(82,5 %), az előforduló hibák, hiányok gyakorisága jóval kisebb. A két projekt szereléseit teljes körű 

ellenőrzés kísérte, vagyis csak hiánytalan és helyesen illesztett, rögzített madárvédelmi kiegészítések 

készülhettek. Ehhez mérten számos problémás megoldást azonosítottunk. De ezek a hiányosságok 

már nem a kivitelezők felkészültségének vagy néha felületes munkájának (ennek jeleit is 

tapasztaltuk), hanem a madárvédelmi szerelvények állapotváltozásának a következményei. A 

madárvédelmi szerelvények célszerűen formált és méretezett, jól illeszthető és rögzíthető 
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kialakításának jelentőségét az előző bekezdésben már említettük. Tehát az alapvetően alkalmas 

madárvédelmi szerelvények további fejlesztése szükséges és reményeink szerint megoldható. 

Felvetődik a kérdés, hogy melyik és milyen az az állószigetelő, illetve vezetékrögzítés, amihez a jól 

illeszkedő és rögzíthető madárvédő burkolat formáját, méretét, rögzítését stb. lehet/kell alakítani. A 

kérdés azonban nem megválaszolható, mert a hálózaton előforduló szigetelők az elmúlt 50 év teljes 

spektrumát képviselik, és a vezetékrögzítések módszere (állapota) sem egységes. Tapasztalatunk 

szerint nincs olyan vezetékszakasz, amely egy bizonyos szigetelőtípussal és vezetékrögzítéssel 

kialakított, sokszor két-háromféle állószigetelő és rögzítési mód is előfordul, akár egy adott oszlopon. 

Ezek mindegyikéhez lehetne alkalmas burkolatot fejleszteni, de így az egyes szigetelő- és 

vezetékrögzítés-változatokhoz illő burkolatok párosítása okozna megoldhatatlan logisztikai feladatot. 

Elviekben lehetne úgy redukálni és egységesíteni a hálózaton alkalmazott szigetelőtípusokat, hogy a 

hozzájuk fejlesztett burkolatok minőségi szerelésének megvalósítása logisztikai problémát sem okoz. 

Azonban ezt esélytelenné teszi a hálózatrekonstrukció jelenlegi üteme, a legkisebb költségelvű 

létesítés és fenntartás – mint legfőbb szempont – eredményeként akár kétévente változó 

szerelvények alkalmazása stb. Tehát továbbra is a szigetelők és vezetékrögzítések – ezek típusai, 

méretei, állapota stb. mindig heterogén lesz – pillanatnyi jellemzőiből együtt kialakuló sokféle 

állapothoz kell/lehet alkalmazhatóvá tenni a madárvédelmi szerelvényeket. Ehhez pedig 

szükségszerűen társul a bizonytalanul illeszthető, deformálódó, leforduló vagy leeső madárvédelmi 

szerelvények problémája, amelyek karbantartás nélkül csak egyre romló állapotú és hatékonyságú 

madárvédelmet eredményezhetnek. 

A friss felmérések időpontjától időben visszafelé folyamatosan növekszik a hibák, hiányosságok 

aránya. Ellenkező esetben, kettő-öt év távlatában nem fordulhatna elő érdemi eltérés a hiánytalan 

kiinduló állapothoz viszonyítva. Ez azt igazolja, hogy az adott műszaki tényezők között 

megvalósított, a lehetőség szerinti legjobb minőségű madárvédelmi kiegészítés állapota, 

hatékonysága csak rövid ideg lehet teljes értékű. 

III/3.3.4.2.3. Madárvédelmi szerelvényekkel kiegészített, problémamentes oszlopok 

Az egymást követő projektek során madárvédelmi kiegészítéssel ellátott, problémamentes oszlopok 

száma és részaránya számottevően növekedett. A legkorábbi projektekben kezelt szakaszokon még 

véletlenszerűnek tűnik a hiánytalanul megvalósított madárvédelem, ami leginkább az eszközök 

korlátai miatt volt, majd a tapasztalat hiányának eredménye. Később a jól kivitelezett megoldások 

aránya folyamatos növekszik, amit a bővülő tapasztalatok, technikai lehetőségek, és az elvárások 

szaporodása eredményezhet. A Kerecsen LIFE+ projekt szakaszain mérsékeltebb a jó megoldások 

arányának emelkedése, ami a Heves-Borsod KEOP érintett vonalain már csökkenő arányú – látszólag 

–, ennek azonban az ellenkezője a valóság. Az ellentmondás magyarázata az, hogy a Kerecsen LIFE+ 

és a Heves-Borsod KEOP projektek adataiban már jelentős a fejszerkezet cserével kezelt oszlopok 

részaránya, de ezek egy másik kategóriát (módszert) képeznek. Miután a kiegészítésként szerelt 

madárvédő burkolatok helyett új fejszerkezetek eredményezik a sokkal tartósabb védelmi megoldást, 

ezek részaránya is beszámítható a problémamentes oszlopok kategóriájának részarányába. Együttes 
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arányuk pedig már kiugróan magas értéket képvisel, noha hasznos élettartamuk vagy károsodásuk 

esélye egészen eltérő. Tehát a madárvédelmi kiegészítéssel kezelt problémamentes oszlopok aránya 

az utolsóként megvalósult projektek vezetékszakaszain is elérte a lehetséges maximumot, az általunk 

felmért vonalakon meghaladja az 50 %-ot, és ennél jóval nagyobb arányú lehet a madárvédelmi 

szempontból már kezelt hálózatrészen. 

A műanyag burkolatok vagy szárnyterelők az időjárási viszonyok évszakonként jelentősen változó 

elemeinek (hőmérsékleti szélső értékek, hőingadozás, szél, UV-sugárzás stb.) erősen kitettek, lassan 

öregszenek, avulnak, előbb-utóbb még optimális esetben is karbantartást, cserét igényelnek. Ennek 

ciklusideje 10-15 évnél több aligha lehet, de a burkolatok, szárnyterelők illesztésének, rögzítésének 

ismert nehézségei (pl. szigetelőtípusok túlzott változatossága) a hasznos élettartamot akár felezik, 

harmadolják. Ezt valószínűsíti, hogy a Heves-Borsod KEOP projektből felmért oszlopok eleinte 

hibátlan madárvédelmi kiegészítéseinek egytizede két év elteltével már kisebb-nagyobb javítást 

igényel (a megelőző projektek kezelt oszlopai pedig többszörösen). Ha az üzemeltető eleget tesz a 

fenntartási kötelezettségének, és legalább ötévenként karbantartást végez (ezt nem tapasztaltuk), 

már akkor jelentős számú beavatkozással és vonzataival (nyilvántartás, raktárkészlet, 

anyagbeszerzés, logisztika, humán és technikai erőforrás, stb.) kell, hogy tervezzen. Előbbiek 

együttesen határozzák meg, hogy hosszabb távon érdemes-e a kiegészítő madárvédelmi 

szerelvények alkalmazásával tervezni, esetleg jobb stratégia a jelentős számú oszlop ideiglenes 

madárvédelmét folyamatosan átalakítani egy minden szempontból hatékony és tartós megoldással. 

A Heves-Borsod KEOP projekt madárvédelmi beavatkozásaival kapcsolatos kalkuláció és a technikai 

részletek ismeretében végeztünk egy durva becslést az előzőek bemutatására. Megvizsgáltuk, hogy 

az elméleti megközelítésében, műszaki tartalmában, madárvédelmi értékében és várható 

élettartamában is jelentősen különböző két módszernek (utólagos kiegészítés és fejszerkezetek 

cseréje) hogyan alakultak egy-egy átlagos, tíz kilométer hosszú vezetékszakaszra eső összes költségei 

(anyag és munkadíj). Az ideiglenes megoldásnak tekinthető, műanyag kiegészítő szerelvényekkel 

szerelt szakasz 7 195 000 forint költséggel, míg a madárbarát, többnyire függőszigetelős 

fejszerkezettel átépített szakasz 10 425 000 forint költséggel készült el. Tehát az ideiglenesnek 

minősülő megoldással szemben mintegy 1,45-ször több költséget kellet fordítani a véglegesnek 

tekinthető, üzemviteli és madárvédelmi szempontból is jó megoldásra. De ez az egyszeri beruházás 

költségének különbsége. 

Ha azonban a két eltérő megoldás költségigényét egy új fejszerkezet várható élettartamára vetítjük 

(negyven év), a különbség hamar kiegyenlítődik, mi több, jelentős mértékben átfordul. Miután a 

védőburkolatok, szárnyterelők várható hasznos élettartama (tehát amíg a műszaki jellemzőik oly 

mértékben romlanak, hogy madárvédelmi értékük is elveszik) talán tíz-tizenöt év lehet, ezzel 

szemben a madárvédelmi szempontoknak is megfelelő új típusú tartó fejszerkezetek legkevesebb 

negyven év üzemidővel tervezettek. Ennyi idő alatt az ideiglenes megoldással kezelt vezetékszakasz 

madárvédelme akár háromszor is elavul, ezért folytonos megújítása – nem számolva a mindvégig 

szükséges (de elmaradó) ellenőrzés, pótlás, anyagbeszerzés, pénzromlás stb. költségeivel – 
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becslésünk szerint az egyszeri beruházás költségének legkevesebb a kétszeresét igényli. Ezzel 

szemben a madárbarát fejszerkezettel kialakított oszlopokból álló szakasz az egyszeri beruházás 

költségén túl számottevő többletköltséget nem igényel. Emellett az eleve madárbarát fejszerkezettel 

átépített vezetékszakasz műszaki tartalma, üzembiztonsága, madárvédelmi hatékonysága, de még 

kinézete is jobb. 

III/3.3.4.2.4. Új típusú, „madárbarát” tartó fejszerkezetekkel átalakított oszlopok 

Felméréseink során jelentős figyelmet fordítottunk az új típusú, ismeretünk (reményünk) szerint 

kiegészítő szerelvények nélkül is megbízható madárvédelmet eredményező fejszerkezettel szerelt 

oszlopok ellenőrzésére. Az előforduló hat típussal kialakított szakaszok szinte összes oszlopát 

végigjártuk, a teljes mennyiségnek csak egytizedét nem ellenőriztük. Szemrevételezéssel 

azonosítható érdemi állapotváltozást egyetlen esetben sem lehetett tapasztalni, talán a korábban 

fénylő felületkezelés kissé mattabb, gyakran a madarak ürüléke okoz elszíneződést. Az 

áramszolgáltató munkatársainak információi alapján az új fejszerkezetek felszerelése óta eltelt 

időszakban – egy kivételével – nem fordult elő olyan üzemzavar, amely bármelyik fejszerkezet 

alkalmasságát vagy üzembiztonságát kérdésessé tehetné. Az egyszeri eset azonban nem az adott 

fejszerkezet hibájának következménye, hanem a szerkezet terhelhetőségének határát meghaladó, 

rosszul megválasztott és ellenőrizetlen felhasználásé. Ennek következményeként került leszerelésre 

adott fejszerkezet-típus további 25 oszlopról, amely beavatkozás üzembiztonsági szempontból sem 

feltétlen indokolt (túlzott reakció), ugyanakkor a madárvédelem tartós hatékonyságát egyértelműen 

csökkenti. Véleményünk szerint az új fejszerkezetek üzembiztosak, de a korábbi állószigetelős 

fejszerkezetekhez mérten csak szűkebb körben használhatók, illetve teljesen eltérő jellegük több 

üzemeltetési problémát is felvet, amelyek egy része indokolt lehet (további fejlesztést igényelnek).  

A madárvédelmi hiányosságok (és üzemeltetői nehézségek) ellenére – ezek javíthatók – is alkalmas és 

hatékony módszer lehet az új típusú fejszerkezetekkel megvalósított madárvédelem. Alapvető 

értékük az – ha a felmerült problémák kizárhatók –, hogy felszerelésüket követően évtizedekig 

biztosítják a villamosenergia-szolgáltatás üzembiztonságát, ezzel párhuzamosan úgy teljesül a 

vezetékhálózat oszlopainak hatékony madárvédelme, hogy az nem igényel külön figyelmet vagy 

beavatkozást, csak az esetenként indokolt, tartós kivitelű kiegészítő szerelvényeket. 

 

III/3.4. Technológiai tapasztalatok 2. - Középfeszültségű oszlopokra kihelyezett 

megfigyelő kamerák adatainak feldolgozása 

A síkvidéki, gyéren fásult, főként művelt agrárterületekkel és ezek közé ékelődött kisebb-nagyobb 

rétekkel, kaszálókkal, legelőkkel leírható környezetben húzódó 22 kV-os vezetékhálózat oszlopain 

áramütés kockázatának kitett madárfajok (pl. sólyom- vagy szalakótafélék) megóvásának alapvető 

feltétele, hogy alapos ismerettel rendelkezzünk életmódjukról, jellemző viselkedésükről, és például 

oszlophasználatuk gyakoriságáról. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei, 
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valamint a nemzeti park igazgatóságok munkatársai a '90-es évektől kezdve gyűjtik az adatokat a 

középfeszültségű elosztóhálózat madarakra eredendően veszélyes kialakítású oszlopain szinte 

állandóan zajló madárpusztulásokról. Az elmúlt évtizedekben többnyire évente egyszer, változó 

számú oszlopot érintve, leginkább a felmérők által véletlenszerűen kiválasztott vezetékszakaszokat 

ellenőriztek. Az évről-évre végzett felmérések során rögzítették a madárpusztulások helyszíneit, a 

pusztulást okozó oszlopok alapvető paramétereit, illetve az elpusztult egyedek faját, korát, nemét, 

amennyire ez lehetséges volt. Hazánkban végzett, célzott vizsgálat eredményeként van adatsor, illetve 

becslés arra vonatkozóan is, hogy az elpusztult madarak tetemeit – a felmérést végzők elől sokszor 

nyomtalanul eltüntetve – mennyi idő alatt fogyasztják el a dögevők. Ez utóbbi részarány és a megtalált 

madártetemek ismerete alapján lehet megbecsülni az áramütés miatt ténylegesen elpusztult madarak 

mennyiségét, de pontos adatok erről nincsenek, nem is lehetnek. 

III/3.4.1. Problémafelvetés 

A középfeszültségű (22 kV) vezetékhálózat nagyon kiterjedt, még kiemelt prioritású szakaszainak 

ellenőrzése – különösen rendszeres ellenőrzése – is idő- és munkaigényes feladat, és például 

csapadékos időszakban, amikor a madarakat érő áramütések esélye elvileg jelentősen megnő, 

nehezebben végrehajtható. Ugyanígy problémás az adatgyűjtés a fészkelési időszakot követően, 

amikor a kirepült fiatal madarak jelentős számban „jelennek meg” a hálózat oszlopain, s ezzel 

arányosan a pusztulások aránya is jóval magasabb. Ekkor ugyanis a legtöbb szántóföldi növénykultúra 

még lábon áll, amely tényező az adott kultúrában álló oszlopok megközelítését, de a lehetséges 

madártetemek vizuális észlelését is nehezíti, gyakran esélytelenné teszi. Vagyis az adat- és 

ismeretgyűjtésre eddig használt módszer – kijelölt vezetékszakaszok bejárása – hatékonysága sok 

szempontból nem kielégítő, és az így gyűjthető információk is korlátozottak. Fentiek mellett azért, 

mert egy átlagos felkészültségű felmérő által így csak az adott vezetékszakasz oszlopain zárlati 

eseményekben elpusztult különféle madarak még fellehető maradványai, például az egyedek, fajok, 

korcsoportok, és esetleg az áramütést eredményező főbb fejszerkezet-típusok azonosíthatók, 

számszerűsíthetők. 

Egy háromszög vezetőelrendezésű tartó fejszerkezettel, álló szigetelőkkel szerelt oszlop alatt heverő 

madártetem pozíciója lehet olyan, ami alapján alaposan feltételezhető, hogy melyik oldali 

vezetősodronyt megérintve érhette áramütés a madarat. De egy többfunkciós, elágazó sodronyokkal 

tagolt, összetett fejszerkezeten a madár kritikus ülőpozíciója is többesélyes, tehát ilyen esetekben az 

áramütés valós helyének és körülményeinek azonosítási szándéka csak találgatás. Vagyis a bármely 

oszlop alatt megtalált madártetem azokra a lényeges kérdésekre, hogy a madár az adott fejszerkezet-

kialakításnak mely részét használta, azon milyen tevékenységet folytatott, eközben hogyan mozgott, 

helyezkedett el, és ezalatt hányszor, milyen vezetékrészekhez került veszélyes közelségbe, mígnem 

áramütés érte, nem ad választ. A lezajlott áramütés körülményeire, az abban lényeges szerepű műszaki 

és biológiai tényezők kölcsönhatására adható válaszok egyelőre csak feltételezésekre alapozhatnak. 

Ennek eredményeként bizonyos fejszerkezet vagy szerkezetrész, szerelvény madárvédelmi 

szempontból kedvező kialakítására, méretezésére, elhelyezésére vonatkozó módosítási, kiegészítési 

javaslataink további hibákkal, hiányosságokkal terheltek lehetnek/lesznek. 
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Sajnos tényszerű vizsgálatok és bizonyított adatok, ismeretek hiányában is elkészül, és alkalmazásra 

kerül egy-egy kiegészítő madárvédelmi szerelvény (pl. burkolat), készülék, fejszerkezet, vagy előbbiek 

már módosított, biztonságosnak remélt változata. Ezek bizonyos részéről a későbbi ellenőrzések 

során igazolódik, hogy a korábbi változatuknál mérsékeltebben, de továbbra is okoznak 

madárpusztulást. Csakhogy épp ellenkező eredményű fejlesztésre is van példa, amikor az új kialakítás 

kockázatosabbnak bizonyul a korábbinál. Előbbi eljárás vagy fejlesztési módszer, a célzott vizsgálatok 

eredményei alapján javasolt és tervezett, hatékony megoldást jelentő kialakításhoz képest egyfajta 

kerülőút, ami mind ráfordításaiban (pl. időben, költségben) és hatékonyságában, mind az időközben 

tovább pusztuló madarak számában is mérhető, jelentős veszteség. 

III/3.4.2. Célkitűzés 

A madarakat érő áramütések kialakulására ható tényezők felmérése, és az ilyen eredetű 

madárpusztulás felszámolása érdekében végzett egyeztetések és munkák során összegyűlt komoly 

tapasztalat, szakmai jártasság ellenére történnek olyan áramütések, amik részünkről is nehezen 

magyarázhatók. Ilyen esetekben a madárvédelmi kiegészítőkkel kezelt régi, de akár az új oszlopfej-

kialakításokat ülőhelyként használó madarak, a jelen ismereteink szerint veszélytelen 

szerkezetrészeket, szerelvényeket vélhetően úgy közelítik meg, oly módon használják, amire addig 

nem gondoltunk. Miután egy-egy szerkezeti elem vagy madárvédő burkolat, de akár egy új 

fejszerkezet méretezése, térbeli elhelyezése, formai kialakítása a tervezés idején ismert tényezőkre 

és szempontokra figyelemmel készül, alapvető érdekünk, hogy az ehhez nélkülözhetetlen összes 

információt megismerjük. Ennek érdekében egyrészt a fejszerkezetek madárfajok szerinti 

használatának gyakoriságát, a használat jellemző időszakát (évszak, napszak), időtartamát, a 

használat célját, módját (viselkedés), a jellemzően használt vagy épp váratlan ülőpozíciókat és 

testtartást kell megismerni. Másrészt az eltérő madárméret és viselkedés miatt változó mértékű, de 

állandó áramütés-esélyt képező oszlop-fejszerkezetek – amelyek a többféle üzemviteli funkció miatt 

különböző méretekkel, térbeli kiterjedéssel, összetettséggel kialakítottak – madárvédelmi 

szempontból elhibázott méretű, rossz pozícióban szerelt, veszélyesen kialakított szerelvényeit, 

készülékeit, technikai megoldásait szükséges megismerni. Ezek remélt ismeretében tudjuk 

egyértelműen azonosítani a madárvédelmi kiegészítést, módosítást, vagy a teljes átalakítást igénylő 

részelemeket, és a madarak biztonságát megteremtő jó megoldásokat, továbbá a felmerülő saját és 

tervezői kérdésekre is sokkal megalapozottabban válaszolhatunk. Előbbi ismeretek birtokában 

készíthetünk a még elvi szinten, műszaki rajzon létező megoldások előzetes minősítésre alkalmas 

modelleket. E modellek segíthetik a tervezett kialakítások madárvédelmi alkalmasságának 

megítélését, értékelését, vagy egy-egy hibás elgondolás, veszélyes kialakítás felismerését, és a célszerű 

módosítás javaslatának elkészítését. 
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III/3.4.3. Vizsgálati módszer 

Vizsgálati módszerünk bemutatása előtt jelezzük, hogy a céljaink eredményes teljesítéséhez szükséges 

kameratechnika szerelési és üzemeltetési körülményeire kiható, általunk korábban nem ismert 

tényezők, a megvalósítás során erősen korlátozták módszerünk hatékony alkalmazását, ezért érdemi az 

eltérés a vizsgálat eredetileg tervezett, és a valóra vált körülményei között. Mindezt módszerünk 

kettéosztott – Tervezett és Alkalmazott módszer – leírásában igyekszünk részletesen bemutatni. 

III/3.4.2.1. Tervezett módszer 

A céljaink szerinti adatok, információk megismerésének szándéka, továbbá ennek elvi és gyakorlati 

megvalósítása – tekintettel a speciális körülményekre – komoly feladat, és mint az elért 

eredményeknél ez majd olvasható, körülményesen, és csak részlegesen teljesült. Mivel a megismerni 

kívánt adatok, információk, illetve a körülmények igen sajátosak, vizsgálatukhoz nem találtunk 

követhető példát, mint ahogy javasolt, eredményesnek bizonyult módszert sem. Végül egy mostanáig 

nem alkalmazott metódust, és új technikai lehetőséget tartottunk alkalmasnak a különleges feladatra, 

mozgásérzékelővel ellátott vadmegfigyelő kamerákat használtunk. Mivel a középfeszültségű hálózat 

oszlopain az üzemeltető cég szakmailag felkészült, jogosultsággal rendelkező munkatársai alapesetben 

csak az eljárásrend szigorú szabályait betartva – a szükséges üzemviteli egyeztetés, fogyasztói 

kiértesítés időigénye, és például a feladathoz alkalmas, szabad gépkapacitás korlátai között, ergo gyors 

beavatkozásra esélytelenül – végezhetnek munkát, az alkalmazható kamerák köre a vélhetően 

legkevesebb üzemeltetési beavatkozást igénylő típusokra korlátozódott. Ezért olyan Spypoint Live-3G 

típusú kamerákat szereztünk be, amelyek a személyes jelenlétet mellőzve, GSM alapú kapcsolattal 

tették lehetővé beállított működési paramétereik távoli felügyeletét, igény szerinti módosítását, és a 

rögzített fotókat az adatkapcsolaton keresztül továbbították a megadott szerverre. A szándékaink 

szerint állandóan működő kamerák energiaellátásához, a típushoz ajánlott lítium-ion akkumulátorokat, 

ezek töltéséhez napelemeket választottunk. Említést érdemel, hogy az adat- és ismeretgyűjtés technikai 

feltételeinek tervezése, valamint az eszközbeszerzés 2013. évi időszakának hazai termékkínálatában 

csak egy kameratípus biztosította az adott körülmények között esélyes üzemeltetés lehetőségét. Azt 

sem hallgathatjuk el, hogy csupán a kiválasztott készülék írott műszaki jellemzőinek ismeretében – 

tehát kipróbálható eszköz, és üzemeltetési tapasztalatok hiányában –, elvi alkalmasságra alapozva 

terveztük a megfigyelés újfent elvileg fennálló lehetőségeit, szükséges feltételeit, valamint az ehhez 

nélkülözhetetlen technikai kiegészítők, szerelvények körét, kialakításának módját stb. A kameraszerelés 

és megfigyelés tényleges kezdését megelőzően zajló műszaki előkészületek tapasztalatait (kamerák 

átvétele és kvázi megismerése, kameratartók tervezése és prototípus elkészítése, próbaszerelések), a 

hálózatüzemeltetői szempontokat (biztonsági követelmények és korlátozások), továbbá a váratlan 

kamerahibák elhárítása előtt lezajló eljárás szabályait megismerve, már a megfigyelés kezdete előtt 

tudtuk, hogy eredeti célkitűzéseink legjobb esetben is csak részlegesen teljesülhetnek. Hangsúlyoznunk 

kell, hogy kitűzött céljaink között a madarak napi tevékenysége közben gyakran használt fejszerkezet-

egységek egészének megfigyelése, fotózása szerepelt, hiszen a madarak technikai környezetben zajló 

viselkedését, és ennek jellemzőit, veszélyeit egyben látva, megismerve lehet megalapozott műszaki-

madárvédelmi javaslatokat tenni. Minthogy az alább leírt tényezők és szempontok által korlátozva, 
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érdemben csak kisebb részleteit lehetett vizsgálni a kiválasztott fejszerkezeteknek, úgy ennek 

megfelelő arányú, illetve értékű adatokra, ismeretekre, és persze tovább is fennálló ismerethiányra 

lehetett/kellett számítani. Ennek következtében az elvileg elvárható, és a realizált eredmények is 

jelentősen különböznek. Módszerünk további ismertetésében is igyekszünk mindezt megjeleníteni. 

Vizsgálati céljaink kísérleti típusú (pilotprojekt) teljesítésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dél-

hevesi és dél-borsodi tájegységeinek területein gyakori madárpusztulást okozó, ezért egy KEOP 

projekt keretében madárvédelmi célú kiegészítésre, átalakításra kijelölt 9 300 oszlopnyi 

középfeszültségű hálózatrész munkáival nyílt lehetőség. A 20 darab Spypoint Live-3G kamerát a 

bevezetőben röviden körvonalazott adottságú tájegységek 22 kV-os hálózatrészeinek még kezeletlen 

fejszerkezetű oszlopai közül kiválasztott típusokra (tartóoszlopok háromszögű és egysíkú 

vezetőelrendezéssel, vonali és vonaltörési helyzetű feszítőoszlopok rácsos vas, beton bak és portál 

oszlopszerkezettel, előbbiek közül egy-egy típus oszlopcsúcsi és leágazó helyzetű oszlopkapcsolóval, 

valamint véghelyzetű feszítő betonoszlop transzformátorral szerelve) terveztük elhelyezni. A fent 

felsorolt oszloptípusok közül a legeltetett és kaszált gyepeken, vagy gyep- és művelt területrész 

határán, kevéssé zavart, különféle madarak által nagy eséllyel látogatott környezetben állók kerültek 

kijelölésre a készülékek lehetséges helyeiként. A kijelölésnél – az alább írtakkal együtt – még azt is 

figyelembe kellett vennünk, hogy adott oszlopok lehetőleg emelőkosaras teherautóval is 

megközelíthetők legyenek. 

A kamerák szerelési pozíciójának tervezésénél fontos szempont volt, hogy a kamerák optikái a 

megfigyelt célterületeknél kissé magasabbról, enyhén lefelé – tehát ne vízszintes síkban – 

tekintsenek az adott fejszerkezetekre, továbbá a kamerák optikája lehetőség szerint északi irányba 

legyen állítva. Ez azért lényeges, mert ilyen beállítás esetén nem a horizonton felkelő és lenyugvó, 

valamint a télen alacsonyan járó nap ellenfénye, vagy a gyakran felhős, szürke árnyalatú, és túlzottan 

világos égbolt képezi a hátteret. Előbbiek előfordulása esetén készülő fotók háttere kiégett, a 

célterület azonban sötét lesz, ezért a felvétel információtartalma értékelhetetlen. Egy-egy oszlop 

fejszerkezetének kamerás megfigyeléséhez a kamerát az ehhez szükséges (lehetséges) pozícióba, 

illetve távolságra kellett felszereltetnünk. Ehhez olyan speciális kameratartóra volt szükségünk, amely 

a műszaki adottságaikat tekintve igencsak eltérő oszlopok bármelyikén egyaránt jól rögzíthető, és a 

kívánt beállításokat is lehetővé teszi. A tartótervezés egyik fontos szempontja volt, hogy a tartó 

viszonylag könnyű, de kellően merev kialakítású, emellett legalább 45-50 fokos szögben felfelé álló 

legyen, hogy ne képezzen ülőhelyet a madaraknak, azok a fejszerkezet elemei helyett ne ülhessenek 

a kamera elé. Egyrészt, mert olyan „ülőrúddal” bővülne az adott fejszerkezethez közeli tér, ami az 

alapesetben lehetségestől eltérő helyzetbe és viselkedésre késztetheti a madarakat – erősen 

torzítaná a vizsgálat eredményét –, másrészt a vizsgálat szempontjából számos „értéktelen” 

madárfotó készülne emiatt, ami a kamera kapacitásait feleslegesen csökkentené. A tartó 

kialakítására, illetve méreteire – egyúttal a fejszerkezet fotózható kiterjedésére – további két 

tényezőnek alapvető hatása volt. Ezek egyike, a rendelkezésünkre álló kamerák fix fókusztávolsága és 

viszonylag szűk, 40° értékű optikai látótere, ami meghatározza a kamera és a fejszerkezet (kiválasztott 

célterület) között szükséges távolság minimumát. De a fejszerkezetek méretei eltérők, a horizontális 
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szélső értékek 1,6 és 4 méter közöttiek, és e méretekhez arányos térbeli kiterjedés is járul. Tehát 

nagyobb méretű és kiterjedésű szerkezet hiánytalan fotózása már nagyobb köztes távolságot, és 

hosszabb kameratartót igényel, de a hosszabb tartókar mindinkább instabil. Azonban jó minőségű, 

értékelhető fotók készítéséhez biztosan megtartott kamerapozíció szükséges, ami folyton lengő 

tartóval esélytelen. A másik lényeges szempont a feszültség alatt álló vezetősodronyok és 

szerkezetrészek, valamint a kamerát pozícionáló földelt tartókar egymáshoz legközelebbi pontjai 

között mindig megtartandó, biztonságos távolság. Ez egy nagyméretű oszlopfej, és a kamera között 

szükséges nagyobb távolságnak, egyúttal a fejszerkezet teljes terjedelmű fotózási szándékának határt 

szabhat, mivel az üzembiztonság követelménye ezt felülírja. A fenti körülményekből adódó 

lehetőségek mérlegelését követően az üzembiztonságot, és a jó minőségű fotók készítését garantáló, 

rövidebb kameratartó-kialakítást kellett választanunk. Ennek következményeként a kiválasztott 

fejszerkezetek teljes terjedelmének esetenként csak mintegy felét, harmadát, például a veszélyesnek 

vélt részegységeiket tudtuk megfigyelni, fotózni. 

A fenti szempontok alapján készültek el az azonos kialakítású, több ponton állítható, billenthető, 

teleszkópszerűen nyújtható kameratartók, amik lehetővé tették, hogy a kamerák optikáját pontosan 

a megfigyelésre kiválasztott szerkezetrészekre – nem a teljes fejszerkezetre – tekintve lehessen 

beállítani. 

A kamerák beüzemelését, illetve az adatgyűjtést a madárvédelmi célú kivitelezési munkák kezdése előtt 

fél évvel kívántuk indítani, hogy a zajló munkálatok előrehaladtával, a kiegészített vagy átalakított 

fejszerkezetű oszlopokon majd tovább folytathassuk a megfigyelést. Ilyen módon nyílt volna lehetőség 

érdemben összehasonlítható képanyag (adat, ismeret) gyűjtésére a madárvédelmi szempontból 

veszélyes, még kezeletlen, a már kiegészítő szerelvényekkel ellátott, vagy a biztonságosnak vélt 

kialakítást képviselő új fejszerkezeteket használó madarak aktuális viselkedéséről, ennek a változó 

műszaki feltételek szerinti alakulásáról, és eredményéről. 

Minden kamera működési jellemzőjét azonos értékre állítottuk, például 24 órás üzem, fotó 

üzemmód, magas érzékenység, 1 felvétel/érzékelt mozgás, egyedi adatok (azonosító, dátum, pontos 

idő, hőmérséklet) rögzítése a fotón, üzemállapot-jelentés (töltöttség, jelerősség, memória), 

bélyegképek küldése 20 órakor stb. A naponta bejelentkező kamerák üzemállapotának számszerű 

értékeit folyamatosan rögzítettük, a készített felvételeket letöltöttük, és a kamerák azonosítóival 

egyező mappákba rendszereztük. A felvételeket egyenként átnéztük, információtartalmukat a 

kitűzött célok szerint elemeztük, értékeltük, a megörökített madárfajok előfordulását, 

oszlophasználatuk gyakoriságát, tevékenységük időtartamát stb. igyekeztünk számszerűen megadni. 

Az eredeti tervünk alapvető elveit, a megfigyelésre kiválasztott oszlopok körét és konkrét helyét, 

valamint vizsgálati módszerünk időszakát, időigényét, technikai lehetőségeit érdemben módosító, 

kényszerű változtatások magyarázatát, következményeit, és a mindezek ellenére is alkalmazott 

módszereket az alábbi fejezetben ismertetjük. 
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III/3.4.2.2. Alkalmazott módszer 

A kamerák tényleges felszerelése csak a madárvédelmi kiegészítésre, átalakításra kijelölt 

oszlopmennyiség kivitelezői munkáinak teljes elkészülte után, 2015. júniusában kezdődött. Vagyis 

nem a kivitelezés kezdő időpontja előtt legalább fél évvel, hanem annak befejezését egy hónappal 

követően. Ennek következtében esély sem volt összehasonlítható képanyag (adat, ismeret) 

gyűjtésére a madárvédelmi szempontból veszélyes, még kezeletlen, és a madárvédő szerelvényekkel 

már kiegészített, vagy a biztonságosnak vélt új, függőszigetelős fejszerkezeteket használó madarak 

aktuális viselkedéséről, ennek a változó műszaki körülmények szerinti alakulásáról és eredményeiről. 

Az eredeti céljainkat és a remélt eredmények esélyét elimináló „késlekedés” egyik indoka az, hogy a 

vezetékhálózat madárvédelmi célú munkáit kivitelező cégeket közbeszerzési eljárásban, 

versenyeztetés útján kellett kiválasztani a hálózat üzemeltetőjének. Ennek jogszabályok szerinti 

előkészítése majd lebonyolítása időben megkésve, és hosszadalmasan zajlott, emiatt a nagyszámú 

oszlopot érintő kivitelezésre láthatóan kevés idő maradt a projektzárás dátumáig. A bürokratikus 

eljárás közben nem jutott kellő figyelem a költségkeretét tekintve kis értékű monitoring tevékenység 

technikai hátterét kialakító cég megbízására. Másrészt, mivel a kivitelezők mindegyike – köztük a 

kamerák felszerelését később elvégző is – az oszlopok feszített ütemű madárvédelmi munkáit 

végezte, érdemi kapacitás sem maradt egyéb tevékenységre. Harmadrészt, a madárvédelmi projekt 

kivitelezéséért felelős hálózatüzemeltetőnél nem volt a monitoring céljának és remélt eredményének 

jelentőségét értő, ennek tervszerű megvalósításáért felelős személy, továbbá fentieken nem volt 

lehetőségünk változtatni. 

Minthogy a kamerás megfigyelésre megfontoltan kiválasztott oszlopok fejszerkezeteit madárvédő 

szerelvényekkel egészítették ki, vagy újakra cserélték, ezek helyett más helyszíneken, az eredeti 

célnak és szempontoknak legalább részben megfelelő, megfigyelésre érdemes oszlopokat kellett 

találni. Az eredetileg kijelölt, de időközben madárvédelmi kiegészítéssel ellátott 20 oszlop közül csak 

2 oszlopot hagytunk meg, hogy ezek madárvédelmi megoldásának megfigyelésére kamerát 

szereltessünk. A további 18 készülék új helyét még a kameraszerelésre kijelölt időszakot megelőző 

héten, rohamtempóban kellett meghatározni, arra is ügyelve, hogy tévedést követően (pl. élőhelyi 

adottságok kedvezőtlenek, oszlopfej szerkezeti jellemzői a kamerapozíció beállítását korlátozzák, 

emelőkosaras járművel nem közelíthető meg) nincs lehetőség újabb helyszínek, oszlopok 

felderítésére, és kamerák felszerelésére (ennek időigénye és szabad gépkapacitás hiányában). A fent 

már említett 2 oszlophoz még újabb 7-et (összesen 9 db) választottunk ki kamerás megfigyelésre a 

projekt célterületén álló, madárvédelmi kiegészítéssel, vagy oszlopfej- és készülékcserével érintett 

oszlopok közül. A fennmaradó 11 kamera szerelési helyeként a KEOP projekt célterületén kívül eső 

hálózatrész különféle kezeletlen (madarakra veszélyes), vizsgálati szempontjainknak megfelelő 

környezetben álló, alkalmas fejszerkezettel szerelt stb. oszlopait választottuk. Fentiek szerint 

megismételt helyszín- és oszlopválasztás által is próbáltuk megteremteni a leírtak okán 

ellehetetlenült vizsgálati célunk és módszerünk legalább részben eredményes teljesítésének újabb 

lehetőségét. A kamerákat aztán 2015. június 24. és július 2. között, az áramütéssel érintett 

madárfajok fiataljainak nagyszámú kirepülését megelőző időszakban (szerencsés egybeesés) 
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szereltettük fel a kiválasztott oszlopokra. Eközben újabb, általunk nem kezelhető nehézségek 

merültek fel (egy kamera hibás volt, nem sikerült bekapcsolni, egy oszlop körül búzatábla volt, ebben 

taposással nem akartak kárt tenni), amelyek eredményeként a kamerákat végül csak 18 oszlopra – 

egyúttal 10 százaléknyi adat, információ gyűjtésének esélyét azonnal elveszítve – lehetett felszerelni 

és beüzemelni.  

Az első két napon beüzemelt 5 kamerát SIM kártya, azaz GSM alapú kapcsolat nélkül kellett 

felszereltetnünk a kiválasztott oszlopokra, ezzel ismét tovább csökkentve kitűzött célunk eredményes 

teljesítésének esélyét. A SIM kártya nélkül működő kameráknál, a távoli felügyelet (működési 

jellemzők napi jelentése, ellenőrzés, célszerű módosítás) lehetőségének hiányában az önálló 

üzemmódot kellett használni. Így a kiválasztott beállítások alkalmasságát, ezek szerinti működés 

hatékonyságát és eredményét – egyáltalán a működést – csak remélhettük, noha éppen ezt akartuk 

elkerülni. Az önálló üzemű öt kamera 6 felvétel/érzékelt mozgás beállítással működött, beállításuk 

egyéb paraméterei (érzékenység, 24 órás üzem stb.) megegyeztek a GSM kapcsolat által 

elérhetőkével. E nehezen elfogadható, kényszerűen hiányos beüzemeléshez, a monitoring feladatrész 

technikai előfeltételeinek megvalósításában résztvevő partnerek (öt cég) közötti problémás 

együttműködés (részleges egyeztetés, elsietett feladattervezés és munkaszervezési hibák, megkésett 

vagy el nem juttatott információk, késve beszerzett GSM szolgáltatás, idő- és teljesítéskényszer) 

vezetett. Minthogy a kapcsolattartáshoz szükséges SIM kártyák a beüzemelés harmadik napjára 

megérkeztek, ezeket a korábban beüzemelt kamerákba is szerettük volna pótlólag betenni, és ennek 

gyakorlati hasznát az adat- és ismeretgyűjtés javára fordítani. Azonban ennek lehetősége csak a 

beüzemelés dátumát követő kettő hónapos várakozást követően, 2015. augusztus végén teljesült. 

Ekkor három kamera esetén pótoltuk a SIM kártyákat, valamint letöltöttük az addig elkészült fotókat. 

Egyúttal a gyártó javaslatára – mivel időközben a felmerült problémák megoldásához tanácsot kérve, 

a Spypoint kamerákat gyártó kanadai céggel is kapcsolatba léptünk – frissítettük a 3 kamera 

szoftverét az új változatra. Ez a beavatkozás félresikerült, mert a kamerák közül kettőt ezután be sem 

lehetett kapcsolni, de a harmadik szoftvere is rendre lefagyott az ismételt beállítási kísérletek során, 

ezért mindhármat leszereltettük. Említenünk kell, hogy e készülék közül ekkor csak egy üzemelt, a 

másik kettő már nem, mert akkumulátoraik lemerültek. Fentiekből okulva, a SIM kártya nélkül, önálló 

üzemre beállítva működő további 2 kameránál a kártyák pótlását, és a szoftverfrissítést meg sem 

próbáltuk, ideiglenesnek gondolt önálló üzemmódjukat meghagytuk, mert ezek így rendben 

működtek. A két készülék által ezt követően készített, SD kártyán rögzített nagyszámú fotót csak a 

kamerás adatgyűjtés végeztével, leszerelésük napján kaptuk meg. A kameraszerelés harmadik 

napjától már a terveknek megfelelően, a távoli elérést biztosító GSM kapcsolathoz szükséges SIM 

kártyákkal együtt került beüzemelésre a további 13 kamera. A felszerelt kamerák választható 

működési jellemzőit azonos értékre állítottuk, például 24 órás, szünetmentes üzem, fotó üzemmód, 

magas érzékenység, 1 felvétel/érzékelt mozgás, adatok (azonosító, dátum, pontos idő, hőmérséklet) 

rögzítése a fotón, üzemállapot-jelentés (töltöttség, jelerősség, memória), bélyegképek küldése 20 

órakor stb. A naponta bejelentkező kamerák üzemállapotának számszerű értékeit folyamatosan 

rögzítettük, a készített felvételeket letöltöttük, és a kamerák egyedi azonosítóival egyező mappákba 
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rendeztük. A felvételeket egyenként átnéztük, információtartalmukat a kitűzött célok szerint 

elemeztük, értékeltük, a megörökített madárfajok előfordulását, oszlophasználatuk gyakoriságát, 

időtartamát igyekeztünk számszerűen megadni. A vadkamerás megfigyelés befejezését követően az 

összes készüléket és tartószerkezetet leszereltettük, ekkor az önállóan üzemelő kamerák felvételeit is 

megismertük. Előbbiek eredményét, valamint a megörökített madarak oszlop-fejszerkezeteken zajló 

tevékenységének jellemzőit, és előbbiek alapján felismert főbb összefüggéseket az Eredmények 

vonatkozó alfejezeteiben ismertetjük. 

III/3.4.4. Eredmények 

III/3.4.4.1. Technikai eredmények - kamerák üzemelésének műszaki tapasztalatai 

A 2015. június-július fordulóján felszerelt és üzembe állított készülékek napelemekkel fenntartott 

energiaellátása, illetve akkumulátoraik folyamatos töltöttsége – az átlagosnál melegebb, 

csapadékhiányos, túlnyomóan napos nyári és őszi időszak ellenére – az év végéig tartó vizsgálat idején 

bizonytalan volt, a kamerák többségénél visszatérően okozott leállást és üzemszünetet. A GSM alapú 

kapcsolattal felügyelt 13 kamera közül a beüzemelésüket követő 7. napig 3 készülék, a 14. napig további 5 

készülék, majd a 31. napig újabb 2 készülék akkumulátora már lemerült, végül a beüzemelést követő 60. 

napon már csak 1 kamera üzemelt közülük. Az önálló üzemben működő 5 készülék közül a 

beüzemelésüket követő 7. napig 1 készülék, a 20. napig további 1 készülék tápegysége már lemerült, a 

beüzemelést követő 60. napon 3 kamera üzemelt közülük. Tehát kettő hónappal a megfigyelés kezdetét 

követően, a beüzemelt 18 készülék közül 14 már nem üzemelt, 4 maradt üzemképes, azonban ez az 

információ csak a távolról felügyelt 1 készülékről volt tudott. A távolról felügyelt kamerák 

akkumulátorainak töltöttségi értékét naponta követve mindig változó, inkább csökkenő százalékértékek 

voltak megfigyelhetők, amik 50 % alá csökkenve még zavartalan napsütés ellenére sem tudtak növekedni, 

és a 40 % értéket már zuhanásszerű csökkenés és leállás követte. Tényleges tapasztalat és elérhető 

információ hiányában azt feltételeztük, hogy néhány napos leállást követően a napelemek által feltöltött 

tápegységekkel újraindulnak a leállt kamerák – ez hasonló készülékek körében alapvető funkció –, 

azonban ez nem következett be. Emiatt ekkor már elkerülhetetlenné vált a hálózatüzemeltető cég 

munkatársaival együtt elvégzett beavatkozás. Az üzemképtelenné vált kamerák tápegységeinek cseréjét, 

és az újraindítást – amely 4 készüléknél ekkor nem sikerült – kísérő öt-tíz nap zavartalan működést 

követően, másodszor is elindult az előző sorokban leírtakhoz hasonlóan lezajló, hasonló eredményű 

folyamat. Ezt szükségszerűen követte egy második, és egyben utolsónak szánt, de már csak 5 kamerát 

érintő újraindítási beavatkozás, ami ismét csak egy rövid időszakra bizonyult eredményesnek. Az utolsó 

újraindítás az önálló üzemben működő kamerákat nem érintette, mert közülük 3 már a második 

újraindítási próba során véglegesen meghibásodott, ezért leszerelésre került, a további 2 készülék pedig a 

kezdettől rendben üzemelt. Az oszlopok fejszerkezetein zajló madártevékenység kamerás 

megfigyelésének befejezését a késő őszi időszakban még működő 3 kamera végleges téli leállása 

eredményezte. Ezt követően, a kamerák újraindulásának lehetőségét és ennek elmaradási okát 

vizsgáltatva igazolást nyert, hogy a lemerült akkumulátorok töltődését követő újraindulás lehetősége 

ezeknél is alapvető funkció, de ez a teljesítményét tekintve enyhén túlméretezett napelemet is feltételez. 
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Mint arról a napelemek bemérését követően tájékoztattak, a kamera gyártója által részegységként 

ajánlott és beszerzett napelemek teljesítménye csak a szükséges érték harmadát érte el. Ez indokolja az 

akkumulátorok töltöttségének folyamatos apadását, illetve a kamerák többségénél gyakran ismétlődő, és 

a vizsgálatunk szempontjából kritikusan hosszan tartó üzemképtelen időszakot. Érdemi tapasztalat, hogy 

az önálló üzemben működő 2 kamera tápegysége fentiek ellenére sem merült le a téli, tartósan borús 

időszak előtt, aminek indoka az lehet, hogy GSM kapcsolat nélkül működtek. Vagyis a GSM alapú napi 

kapcsolattartás energiaigénye jelentős, aminek állandó pótlását nem bírta teljesíteni az alulméretezett 

napelem. A kamerák fent leírt üzemeltetési tapasztalatának néhány számszerű adatát a 12. táblázat 

ismerteti. 
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Hevesaranyos (1/6) 
2015. 06. 

24 
119 1/63 438 

73 
(12) 

362 (50) 
24 
(4) 

0 0 

Hevesvezekény (1/6) 
2015. 06. 

25. 
412 1/17 2 981 

175 
(29) 

439 (63) 288 (48) 
54 
(9) 

2 106 (351) 

Tarnaméra (1/6) 
2015. 06. 

25. 
4 752 0/0 8 054 

41 
(6,8) 

2 128 (425) 3 966 (661) 156 (26) 1 548 (258) 

Heves (1/1) 
2015. 06. 

26. 
3 794 0/0 5 258 33 1 352 (464) 

236 
(219) 

12 
(10) 

3 649 

Tarnaszentmiklós (1/2) 
2015. 06. 

26. 
1 512 0/0 2 530 

40 
(20) 

274 (83)  748 (374) 
36 

(18) 
1 448 (724) 

Tiszanána (1/1) 
2015. 06. 

30. 
120 1/56 248 41,3 124 (86) 120 4 0 

Pély (1/1) 
2015. 07. 

01. 
744 

+336 
1/27 466 10,1 180 (80) 124 (112) 23 139 

Mezőkövesd (1/1) 
2015. 06. 

30. 
1 104 

+9 
1/17 301 6,4 

63 
(44) 

199 (164) 11 28 

Tarcal1 (1/1) 
2015. 06. 

29. 

264 
+360 
+265 

1/60 
2/8 

3/37 
638 17,2 512 (196) 

77 
(68) 

10 36 

Tarcal2 (1/1) 
2015. 06. 

29. 
2 616 1/30 578 5,3 387 (180) 151 (150) 23 4 
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29. 
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(32) 
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+1 200 
1/17 
2/20 
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(34) 
64 
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2015. 06. 

30. 
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1/47 
2/33 

358 6,3 
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(31) 
20 

(18) 
6 183 

Taktabáj (1/1) 
2015. 07. 

01. 
489 

+119 
1/50 593 22 446 (111) 102 (87) 1 44 

Csobaj (1/1) 
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+81 
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2/8 

483 8,6 341 (139) 
91 

(82) 
18 

(12) 
33 

Kesznyéten1 (1/1) 
2015. 07. 

02. 
166 

+480 
1/83 426 14,7 295 (119) 131 (129) 0 0 

Kesznyéten2 (1/1) 
2015. 07. 
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96 

+3432 
1/86 142 0,96 
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(29) 

100 (75) 0 0 

Összesen  25 660  24 870  
7 797 

(2 421) 
6 660 

(2 566) 
405 

(193) 
9 466 

(5 697) 

12. táblázat A vizsgálat céljait szolgáló Spypoint Live-3G kamerák technikai alkalmasságát (rendelkezésre állását) 
bemutató főbb adatok, valamint az egyes kamerák által készített fotók számszerű értékei a vizsgálat céljai és 

szempontjai szerint értelmezhető kategóriákban. 
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III/3.4.4.2. Előzetes információk a sajátos technikai adottságú adatgyűjtés 

eredményeinek értelmezéséhez 

A Tervezett és Alkalmazott módszer fejezetekben leírt műszaki szempontok és körülmények miatt eleve 

csökkent az adatgyűjtés hatékonysága, mert a fejszerkezetek egészén zajló madármozgás kamerás 

megfigyelésére nem nyílt lehetőség. Azonban az áramütés-előfordulás tekintetében fontos időszakban 

beüzemelt kamerák fent írtak szerint ismétlődő, hetekig tartó leállása abszolút lerontotta a behatárolt 

célterületű megfigyelés remélt, és elvárható folytonosságát, ezáltal az ekkor előforduló összes 

madármozgás rögzítésének esélyét, azaz ismeretgyűjtésünk eredményességet. Mindezek ellenére a 

25 660 órán keresztül üzemelő 18 kamera rögzített 24 870 fotót, ami majdnem 1 fotó óránkénti 

átlagban. A 3. táblázatban feltüntettük az egyes kamerák által készített fotók napi átlagát, ami a 

rögzített fotók, és a teljes üzemidő értékeinek hányadosa. Ezzel próbáltuk összehasonlíthatóvá tenni a 

megfigyelésre kiválasztott oszlopok napi madárforgalmát, használatának gyakoriságát, egyúttal a 

„véletlenszerű” helyszínválasztás eredményességét is. Itt jelezzük, hogy az önálló üzemű kamerák 

körében a fotók napi átlagánál kettő érték is szerepel, közülük a kisebb zárójelben. E kamerák többsége 

az érzékelt mozgást követően sorozatfelvételt készített, ezért egyetlen érdemi madármozgás (alkalom 

vagy esemény) mindig 2 vagy 6 felvételt generált. Ésszerű tehát, hogy nem a nagyszámú fotó, hanem a 

zárójelbe tett érték képviseli a tényleges madár-előfordulási alkalmat vagy eseményt. Előbbi logika 

szerint kiegyenlített adatsor aránylag jól mutatja az egyes oszlopok átlagos madárforgalmát, de 

fenntartással kell ezt értékelni, mert a kamerák kis része üzemelt tartósan, nagy részük csak rövid 

időszakokban, hosszú szünetekkel rögzített fotókat, tehát a gyűjtött adatok részlegesek, hiányosak, így 

akár félrevezetők. A fotók értékelése alapján azt is tudjuk, hogy a számszerűen nagy madárforgalmat 

mutató oszlopfejeken (pl. Tiszanána és Tarcal3) mezei verebek mozogtak sokat, mert épp a 

vasszerkezet számukra alkalmas nyílásában fészkeltek. Az alapvetően problémás energiaellátású 

kamerák ilyen jellegű „többletterhelése” is hozzájárulhatott ezek gyors leállásához. 

Az általunk használt készülékek madármegfigyelési célú alkalmazásának további korlátait is 

tapasztaltuk, ami a 12. táblázat fejlécének két kategórianevét és adattartalmát eredményezte (lásd 3. 

táblázat F és G oszlop). Emellett a több ezer fotó információtartalmának helyes értékelését nehezítette, 

de sokszor logikusnak vélt feltételezésekre – talán hibás megítélésre – is késztetett, vagyis a számszerű 

eredmények némileg pontatlanok lehetnek. Előbbi problémák forrása (a vadmegfigyelő kamerák 

sajátossága), hogy a mozgásérzékelő jele után csak néhány tizedmásodperc késéssel üzemkész az 

optika, ami a tempósan érkező és beülő, vagy startoló madarak érkezését/indulását lekési. Ezért az első 

fotón mindig a már beült madár látható, a leginkább áramütés-esélyes nyitott szárnyú érkezési pozíció 

soha, illetve a madár elrugaszkodásával generált fotó folyton üres. Az üres képet megelőző esemény 

fotóinak tartalma és időadatai alapján elég jól megítélhető, hogy a kérdéses fotó az adott eseményt 

rögzítő fotókhoz tartozik. 

 

Komoly nehézséget okozott az aktív madármozgást rögzítő fotók között egymást követve készült, 

madarat nem ábrázoló 2-3 fotó (több ezer készült) helyes megítélése, és célzott besorolása, hiszen ezek 

elkészültét valamilyen mozgás válthatta ki. Az érzékelt mozgás forrása gyorsan mozgó madár, vagy 

elmozdulásra képes tárgy lehetett. Ha az érzékelő aktiválója madár volt, akkor adott madár első 
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szándéka szerint a megfigyelt szerkezetrészre érkezett, de ezt a pozíciót rögtön el is hagyta, mert valami 

erre késztette. De adott madár az érzékelő előtt átrepülve beülhetett a kamera látóterén már kívül eső, 

közeli szerkezetrészre is, vagy a kamera érzékelő és látóterén kívül eső irányból érkezve ült be a 

szerkezetre, majd onnan indulva repült át az érzékelő előtt. Ezek a mozgások tizedmásodperc alatt 

zajlanak, amikről a kamera épp lemarad, de elkészül egy-egy üres fotó. Előbbi eseménysor egymás után 

többször alakulhatott így, aminek felismerésében például a Tarnaméra kamera fotósorozatai is 

segítettek. Ezeken a fotókon vörös vércse és a fiókanevelés idején igen aktívan mozgó, sokszor csak 

pillanatokra beülő, máris tovább lendülő szalakóta jellegzetes – sok üres fotót is eredményező – 

viselkedését sikerült dokumentálni. A fent vázolt körülmények között készülhettek azok a fotók (lásd 

12. táblázat G oszlop adatai), amelyek az oszlopokon zajló aktív madármozgás közvetett adatiként 

szolgálnak. 

 

A madarat nem ábrázoló fotók készültének másik kiváltója az erős szélben enyhén kilengő kamera, 

aminek mozgásérzékelője a saját elmozdulást tévesen, a mozdulatlan és üres célterület mozgásaként 

érzékelte. Ennek ellenkezője is előfordult, amikor a mozdulatlan kamerát a megfigyelt függőszigetelős 

vezetékrögzítés széltől lengő mozgása késztette sokszoros fotózásra. Ez utóbbi tényezők ráhatásával 

készült számtalan, szükségtelen fotó átnézése sok figyelmet követelt (lásd 12. táblázat I oszlop adatai), 

emellett még e problémával érintett kamerák tápenergiáját és tárhely-kapacitását is fogyasztották, ami 

bizonyosan hozzájárult a reméltnél korábbi leállásukhoz. 

 

III/3.4.4.3. Vezetékhálózati madárvédelmet támogató eredmények, tapasztalatok 

A fent leírt technikai és környezeti adottságok mellett működtetett megfigyelő kamerák második 

félévet többé-kevésbé lefedő üzemelése során 24 870 fotót készítettek. Ezek közel 40 %-a céljaink 

szempontjából értéktelen (lásd 12. táblázat I oszlop adatai), de létrejöttük ismerete egy későbbi, 

azonos célú vizsgálat eredményes megvalósításánál tanulságokkal szolgálhat. Vizsgálatunk 

szempontjából a madarak aktivitását és viselkedésük jellemzőit (alkalom, időtartam, időszak, pozíció, 

tevékenység stb.) megörökítő, szűk egyharmad arányú fotók az értékesek. A maradék részarány két 

kategóriába sorolt fotóinak közvetett információi (lásd 12. táblázat G és H oszlop adatai) kiegészítik a 

tényszerű eredményeket, és éjjel aktív fajcsoport (denevérfélék) eddig nem is feltételezett jelenlétét 

bizonyítják az oszlopfejek környezetében. 

 

A madarat ábrázoló mintegy 7 800 felvételen 26 madárfaj egyedei azonosíthatók. Ezek a 

vágómadárfélék (2 faj), a sólyomfélék (2 faj), a galambfélék (4 faj), a kakukkfélék (1 faj), a 

gyöngybagolyfélék (1 faj), a szalakótafélék (1 faj), a harkályfélék (1 faj), a billegetőfélék (1 faj), a 

rigófélék (3 faj), a gébicsfélék (3 faj), a varjúfélék (3 faj), a seregélyfélék (1 faj), a verébfélék (2 faj) és 

a sármányfélék (1 faj) családjaiba sorolt fajok. Előbbi fajok többségének áramütött egyedeit az 

ismételt vezetékbejárások alkalmával is gyakran azonosítják. A fotók alapján a fejszerkezetek 

különböző elemein legnagyobb részarányban a sólyomfélék (972 alkalom), a verébfélék (318 
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alkalom), a varjúfélék (295 alkalom), a szalakótafélék (262 alkalom) és a seregélyfélék (249 alkalom) 

egyedei fordultak elő, és például a balkáni fakopáncs vagy a barázdabillegető csak színezőelemként 

jelent meg. 

 

III/3.4.4.3.1. A madarak napi aktivitása 

A 48. ábra diagramja a madarak oszlophasználati aktivitásának 24 órás időszakot lefedő, órákra 

felosztott alakulását ábrázolja, a 18 megfigyelt fejszerkezet viszonylatában, a teljes megfigyelési 

időszakra vonatkozóan. A fotókon azonosított madárfajok aktivitását fajonként nem vizsgáltuk, 

azonban ennek lehetősége adott. A madarak napi aktivitását (az egyes oszlopokon megjelenő fajok 

együttes aktivitásaként) az egyes oszlopokra vonatkoztatva is értékeltük, de az összes adatot együtt 

értékelve reálisabb az eredmény. Az egyes oszlopok szerinti, napi madáraktivitás adatainak 

számszerűen megadható eredményei csak a hosszabb időszakot fedve, tartósan üzemelő kamerák 

körében (például Heves, Tarcal2) tekinthetők teljesnek, mintaértékűnek. A csak egy-két hétig 

üzemképes, emellett egy madárfaj domináns jelenlétével működő kamerák fotóadatai kis számúak, és 

egyoldalúak (például Hevesaranyos, Tarcal1). 

 

Az adatok egészét együtt értékelve előbbiek torzítják az összesített eredményt is, azonban a nem 

folytonosan működő kamerák adatait figyelmen kívül hagyva, két-három értékelhető adatsornál több 

nem maradt volna. A nem feltétlen összevethető adatok mennyiségi, minőségi, vagy időszaki stb. 

jellemzőinek figyelembe vétele kifogásolható, de összes hiányosságuk ellenére ezek az első figyelembe 

vehető információk, és ilyen típusú eredmények. 

 

A 18 kamerán rögzített megfigyelési adatok (csak az azonosított esetek) összessége alapján a 

madarak oszlophasználati aktivitása nulla órától négy óráig terjedő időszakban minimális volt, 

óránként mindössze egy-egy alkalommal fordult elő. Négy órától kezdve nyolc óráig ugrásszerűen 

nőtt az oszlophasználat gyakorisága, majd a nyolc és kilenc óra közötti kisebb mérséklődést 

követően, kilenc és tíz óra között, 214 összes megjelenéssel érte el a maximumot. 
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48. ábra Madarak (26 faj) oszlophasználati aktivitásának 24 órás időszakot lefedő, órákra felosztott alakulása, a 18 

megfigyelt fejszerkezetre, és a teljes megfigyelési időszakra vonatkozóan. 

A madarak aktivitása tíz órát követően egyenletesen csökkent, és tizenhárom órára a kilenc és tíz óra 

közötti aktivitás szintjére került. Tizenhárom órától tizenhat óráig a madarak aktivitása ezen a 

viszonylag magas és állandó szinten maradt, majd tizenhat és tizenhét óra között kissé emelkedett, 

megközelítette a reggel nyolcórai szintet. Tizenhét órát követően az oszlophasználat gyakorisága már 

jelentősen, de egyenletesen csökkent, és ez a tendencia egészen huszonegy óráig tartott. Huszonegy 

óra után egy-egy alkalommal ismét megjelentek az éjjel aktív bagolyfélék, de huszonkettő órát 

követően az oszlopokon megszűnt minden madármozgás. 

A 49. ábrán a „madármozgás generálta fotók” biztos adatai mellett, a „feltehetően madármozgás 

generálta fotó” csoportba besorolt felvételek adatait is feltüntettük (lásd előzetes információk 

harmadik bekezdése, valamint 3. táblázat F és G oszlop). Tudni akartuk, hogy a „feltehetően 

madármozgás generálta fotó” eredettel kapcsolatos elméletünket, az ennek megfelelően besorolt 

fotókon rögzített időadatok – mint madáraktivitás bizonyítéka – ábrázolásával lehet-e igazolni. Előbbi 

elhatározás még inkább indokolt az élőlényt nem ábrázoló, éjjel készült fotók, vagy a csak homályos 

árnyat ábrázoló fotók körében, amelyek készültét aktív mozgás generálhatta. Ha a diagramon 

ábrázolt két adatsor görbéinek alakulása közelíti egymást, akkor a „madármozgás generálta fotó” 

kategóriába sorolás tipikus jellemzőit aránylag jól azonosítottuk, és a vonatkozó feltevésünk 

többnyire helytálló. 

Madarak oszlopfej használatának 24 órás aktivitása
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49. ábra Madarak (26 faj) bizonyított és feltételezett oszlophasználati aktivitásának 24 órás időszakot lefedő, 
órákra felosztott alakulása, a 18 megfigyelt fejszerkezetre, és a teljes megfigyelési időszakra vonatkozóan. 

 

Az ábrán látható feltételezett aktivitás görbe fel- és lefutásának intenzitása többé-kevésbé követi a 

bizonyított aktivitást megjelenítő görbe időben hasonló szakaszáét. Viszont a feltételezett aktivitás 

görbe jelentős kicsúcsosodása, és a csúcs időbeli késése nagymértékben eltér a bizonyított aktivitás 

görbe ekkor egyenletes madáraktivitást megjelenítő állapotától, tehát a feltételezett aktivitás adatait 

képező „feltehetően madármozgás generálta fotók” kategória tipikus jellemzőinek azonosítása 

bizonyára téves a felvételek egy részénél. Ennek ellenére érdemes lehet ezeket az adatokat egy 

ismételt, szigorú szempontok szerinti válogatást, szűrést követően közvetett információként figyelembe 

venni. 

A fejszerkezeteken zajló madármozgás napi dinamikája mellett érdemes ismerni az egy-egy fejszerkezeten 

megjelenő madárfajok egyedei által e veszélyes környezetben eltöltött időtartam talán fajra is jellemző 

hosszát (lásd 50 ábra).  

Madarak oszlopfej használatának 24 órás aktivitása
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50. ábra A vágómadárfélék (2 faj), a sólyomfélék (2 faj), a szalakótafélék (1 faj), a gébicsfélék (3 faj) és a varjúfélék 
(3 faj), valamint a megfigyelt 26 faj egyedei által a fejszerkezeteken alkalmanként eltöltött időtartam a 

teljes megfigyelési időszakra vonatkozóan. 

A madarat érő áramütés létrejöttét számos tényező befolyásolja, amelyek hatása nem azonos 

jelentőségű, és közel sem mindig érvényesülő, valamint közülük több egymás hatását is módosíthatja. 

Adott fejszerkezeten, egy bizonyos pozícióban, a kistermetű kategóriába sorolt madár (pl. vörös vércse) 

feltehetően jóval több időt tölthet el áramütést elkerülve, mint egy nagytermetű madár (pl. kígyászölyv). 

Előbbi esetben inkább a méret lesz meghatározó tényező, de az időtartamnak szintén van jelentősége, 

vagyis a kis termetű/hosszabb időtartam, nagy termetű/rövidebb időtartam feltehetően reális tényező 

páros. Persze kritikus esetben a fejszerkezetre (ülőhelyre) érkezés pillanatában is áramütést szenvedhet 

egy kistermetű madár, de ez kevésbé esélyes. A megfigyelő kamerák madarat ábrázoló fotói között 

számos egy-egy párt alkot, ami a madár érkezését (már beült), majd a távozását (üres fotó) rögzíti, azaz a 

madár rövid ideig maradt az ülőhelyen. Ugyanakkor számos fotó egyfajta sorozatként készült, mert az 

érkező madár több időt, esetenként félórát is eltöltött a kamera előtt. Minden ilyen fotópár vagy 

fotósorozat egy-egy megjelenési alkalom, azonban ezeknek az alkalmaknak az időtartama (és az áramütés 

elvi esélye) eltérő. Ezeket az adatokat a 13. táblázat ismerteti.   

Vágómadár- és Sólyomfélék alkalmankénti oszlophasználatának időtartama
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26 madárfaj alkalmankénti fejszerkezet-használatának jellemző időtartama 

(alkalom/időtartam) 

Kamera neve 
és beállításai: 
(önálló üzem vagy 
 távoli felügyelet) 

≤ 10 sec 
10- 30 

sec 
30- 60 

sec 
60- 120 

sec 
2- 5 
min 

5- 10 
min 

10- 30 
min 

30- 60 
min 

> 60 
min 

Hevesaranyos (1/6) 6 6 9 14 5 7 2 1 0 

Hevesvezekény (1/6) 31 1 11 22 11 8 3 0 1 

Tarnaméra (1/6) 61 73 81 121 65 33 41 2 1 

Heves (1/1) 153 33 56 58 79 47 32 2 1 

Tarnaszentmiklós 
(1/2) 

23 41 3 8 15 11 3 0 0 

Tiszanána (1/1) 67 0 0 10 13 1 0 1 0 

Pély (1/1) 72 0 0 2 11 5 11 3 0 

Mezőkövesd (1/1) 45 0 0 6 3 1 1 0 0 

Tarcal1 (1/1) 73 1 1 25 40 26 33 7 0 

Tarcal2 (1/1) 130 0 0 20 32 15 13 3 0 

Tarcal3 (1/1) 27 0 0 1 2 1 1 0 0 

Tarcal4 (1/1) 126 0 0 30 74 43 44 13 0 

Prügy1 (1/1) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 

Prügy2 (1/1) 21 0 0 2 7 3 4 1 0 

Taktabáj (1/1) 29 0 0 8 26 12 22 12 2 

Csobaj (1/1) 78 4 4 5 27 18 13 6 0 

Kesznyéten1 (1/1) 46 0 0 20 34 8 9 2 1 

Kesznyéten2 (1/1) 34 0 0 2 2 0 1 0 0 

Összesen 1 033 159 165 355 447 239 233 53 6 

13. táblázat Madarak (26 faj) 24 órás időszakot lefedő, aktív oszlophasználati időtartamának adatai, a 18 
megfigyelt fejszerkezetre és a teljes megfigyelési időszakra vonatkozóan. 

A 13. táblázat fejlécén feltüntetett időtartam-beosztást a madáraktivitás vagy jelenlét nagyszámú 

alkalmát rögzítő fotópárok, fotósorozatok értékelése során megismert jellemzőbb értékek szerint 

határoztuk meg. A fejszerkezetek használati alkalmai közül a 10 másodpercet el nem érő időtartam a 

leggyakoribb, ami a megfigyelt fajok többsége estén jellemző volt, a vágómadárfélék (2 faj) és a 

sólyomfélék (2 faj) kivételével. Ez az időtartam olyan rövid, hogy ezalatt érdemi tevékenység nem 
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folyik, a madarak a felvételek alapján nem azonosítható céllal érkeztek, majd indultak is tovább. 

Talán egy-egy rövid pihenő és/vagy pozíció, útirány ellenőrzés, esetleg potenciális táplálék- vagy 

veszélyforrás gyors ellenőrzése is lehetett a céljuk. A két következő időtartamba besorolt 

oszlophasználati alkalmak az előbbinek csak hatodrészét képezik, a madárfajok többsége fél vagy egy 

perc időtartamnál inkább többet töltött az oszlopfejeken. A fajok többségének alkalmanként 

oszlopfejen eltöltött időtartama, illetve ezen alkalmak zöme az egy percet meghaladta, de a 30 

percet nem lépte át, közülük a kettő és öt perc közötti időtartam a leginkább jellemző, és 

számosságát tekintve is kiemelkedő. Öt perc körüli időtartamot a megfigyelt fajok bármelyike, több 

alkalommal is eltöltött az oszlopfejeken, a kisebb termetű madárfajok szórványosan, de a nagyobb 

termetű és ragadozó madárfajok jellemzően ennyi időt töltöttek. Ennyi idő alatt már sokféle 

tevékenységre jut lehetőség, eközben akár több egyed is megjelenik, sokszor a testtartás és a 

pillanatnyi pozíció is sokat módosul, tehát egy-egy veszélyesen kialakított szerelvény környezetében 

már nagy esélye van az áramütésnek. Az utolsó két időtartam-beosztásba a fél órát, valamint az egy 

órát meghaladó oszlopfejhasználat alkalmait soroltuk. A fél órát meghaladó, de az egy órát át nem 

lépő alkalmak száma véleményünk szerint jelentős, 53 esetben fordult elő, főként ragadozómadár-

fajok részéről, de néhány esetben csoportosan megjelenő fajok (seregély, mezei veréb) is eltöltöttek 

ennyi időt. Egy órán túl csak vörös vércsék időztek az oszlopfejeken. A gyakran előforduló, veszélyes 

oszlopfejeken, a madarak fél órát is meghaladó jelenléte már nagyon kockázatos. 

III/3.4.4.3.2. A madarak időszaki aktivitása 

Néhány madárfaj esetén az oszlophasználat gyakoriságának és időtartamának időszaki változását is 

követhetően dokumentálták adott kamerák. E két tényezőre elsősorban az utódnevelés aktuális 

feladatainak, körülményeinek változásával, valamint a táplálékkínálat egy-egy időszaknak megfelelő 

változásával együtt módosuló viselkedés változásai voltak jelentős hatással. 

A mezei verebek a számukra fészkelőhelyet kínáló oszlopok vasszerkezeteit, a július elei időszakban 

folyamatosan használták, például a Tiszanána vagy Hevesaranyos kameráknál. Eleinte többnyire 

fészekanyagot hordtak, majd fiókákat ettek, de eközben a reggeli és késő délutáni napszakban kisebb 

csoportokba gyűlve bandáztak. Ez a tevékenység, illetve időszak néhány hét alatt lezajlott, a fiatalok 

kirepülését követően a mezei verebek csak elvétve kerültek kamerák elé, koncentrált oszlopfej-

használatuk megszűnt. Egyébként az áramütés előfordulása a verebek körében esélytelen. 

A Tarnaméra és Kesznyéten1 kamera közelében fészkelő szalakóták körében az előbbihez hasonló 

folyamat zajlott, a fiókák kirepülése előtt oda-vissza ingázva, folyamatosan hordták a táplálékot az 

odúhoz, eközben csak másodpercekre ültek be a kamera előtti kereszttartóra. A fiókák kirepülését 

követően az intenzív ingázás folyt tovább, de a táplálékot gyakran a kamera elé beült fiókához hordta 

a felnőtt madár. A fióka hosszú perceket ült az adott helyen, miközben az őt etető felnőtt 4-5 

alkalommal is megjelent, de csak addig maradt, amíg átadta a táplálékot. Vagyis az oszlophasználat is 

gyakori volt, de annak két egyedre vonatkozó, alkalmankénti időtartama teljesen eltérő, mint ahogy 

az áramütés elvi esélye is. Két-három hét alatt mérséklődött a táplálékhordás intenzitása, és egyre 
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ritkult az alkalmak száma, ennek megfelelően csökkent az oszlophasználat, majd egy alacsony szintű, 

alkalmi megjelenésre állt be, ami egy-egy perc volt. 

A vörös vércsék oszlopfej használatának időtartamát és gyakoriságát a rendelkezésre álló zsákmány 

típusa/jellege (mérete) erősen befolyásolta. A megfigyelt időszak nagy részében a pocokfélék 

képezték a zsákmány alapját. Az oszlopfejre pocokkal érkező vércse általában 3-5 perc alatt 

fogyasztotta el zsákmányát, ezt követően – különösen a reggeli és esti napszakban – hosszasan 

tisztálkodott, tollászkodott, nyújtózott, majd akár köpetelt is, míg végül elrepült. Előbbi folyamat, 

vagy annak bizonyos része legalább 5 percig tartott, de az öt-tíz perc, vagy közel fél óra időtöltés is 

gyakran előfordult. Adott oszlop megfigyelt szerkezetrészén ez naponta 3-5 alkalommal lezajlott. A 

fenti célú, dokumentált oszlophasználat nem volt gyakori, viszont az alkalmankénti időtartam elég 

jelentős, ami figyelemmel az ekkor gyakran tollászkodó, nyújtózó, helyzetét váltogató és 

figyelmetlennek tűnő vércsére, az áramütés esélyét növelte. Októberben látványos változás történt, 

a pocokzsákmány ritkává vált, helyette nem azonosított tücsökféle lett a domináns táplálék. Egy 

tücsök mérete a pocokkal összevetve töredék érték, ennek megfelelően az elfogyasztása egy-egy 

percnél több időt nem követelt. A gyors táplálkozást és rövid megfigyelést követően – mivel a tücsök 

tápértéke is szerény – a vércse újabb zsákmányért repült, és eközben érdemi komforttevékenységet 

sem végzett. Így az oszlopot táplálkozásra és a zsákmány kifigyelésére használó vércse aktivitása a 

korábbi többszörösére nőtt. Előbbiek közben a vörös vércsék alkalmanként csak rövid időt töltöttek 

az oszlopfejen, azonban számos alkalommal ingáztak az adott esetben veszélyes ülőhelyre. Azonban 

fentiek okán egyetlen esetben sem fordult elő a kamerák által észlelt és dokumentált áramütéseset, 

és a kamerával szerelt oszlopok alatt sem találtunk elhullott madarat. 

III/3.4.4.3.3 Időjárási körülmények hatása az oszlopfejeket használó madarakra 

2015. év második felében végzett vadkamerás megfigyelésünk nyári időszakára a száraz, kifejezetten 

meleg, többszöri hőhullámokkal terhelt, szinte csapadékmentes időjárás volt jellemző. A 

mennyiségét tekintve minimális csapadékot rövid ideig tartó intenzív zivatarok hozták el néhány 

alkalommal. Az őszi időszakban többnyire ugyancsak száraz, viszonylag kevés esőt hozó, időnkén 

néhány napig ködös, szeles, de az átlagosnál melegebb időjárás volt, ami hosszan kitartott. A késő 

decemberi első fagyok is száraz időszakban, néha köddel társulva érkeztek. 

Fentiek okán a madarak áramütés esélyét jelentősen fokozó csapadékos – főként tartósan 

csapadékos – időjárási körülmények hatásait a megfigyelő kameráknak sem volt módja rögzíteni. A 

tíz-tizenöt percig tartó intenzív zivatarok alkalmával, az erősen kilengő vezetősodronyok, függő 

szigetelőláncok (esetenként a szintén lengő kamera) mozgása fotók készítését generálta, de a néhány 

tucat képen egyetlen madár sem került rögzítésre, ami érthető, viharos szélben a madarak is 

szélvédett helyre húzódnak. 

A késő őszi időszak ködös éjjeleit követő napokon, a Heves kamera több esetben rögzítette egy 

függőszigetelős fejszerkezet veszélytelen, vízszintes helyzetű csúcstartójára beülő – azaz optimális 

ülőhelyen tartózkodó –, szárnyait kissé széttartva, enyhén lógatva tartó egerészölyv hosszabb-

rövidebb idejű szárítkozásait (lásd 20. kép). Adott körülmények között ez teljesen veszélytelen 

testhelyzet volt, de épp e felvételek bizonyítják, milyen pozitív hatása van a megfelelően méretezett 
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és formált fejszerkezeteknek. Egy madárvédelmi szempontból rosszul méretezett és kialakított, 

csupasz áramkötésekkel, vagy légszigetelésű kapcsolóval szerelt oszlop berendezései között, a fenti 

tevékenység nagy eséllyel áramütéssel végződne. 

 

20. kép Egerészölyv a tartósan ködös időszak során átnedvesedett szárnytollazatát kissé széttartva, enyhén 
lógatva szárítja, a függőszigetelős fejszerkezet vízszintes helyzetű csúcstartóján. 

A nyári időszakban az oszlopfejek körüli hőmérséklet gyakran meghaladta a 30 fokot, hőség idején 40 

fokot közelítő értékek is többször előfordultak. Ez az értéktartomány heteken át kitartott, és 

bizonyára befolyással volt a madarak aktivitására, viselkedésére, de ennek feltételezhető hatásait – 

egy előző, átlagos nyári időjárás madarakra gyakorolt hatásainak ismerethiányában – nem lehetett 

észlelni. A fotókat vizsgálva egy alkalommal feltűnt például, hogy az egyébként rendkívül aktívnak 

tapasztalt, az oszlopfejeket többnyire 10-30 másodpercig használó szalakóták egy példánya, a 35 

fokos hőségben egy méretes csúcstartó alatti árnyékba húzódott, ahol 23 percet töltött el a faj 

egyedei által korábban nem tanúsított, szokatlan nyugalomban (lásd 21. kép). 

A kamerák képei alapján az is tapasztaltuk, hogy a madarak a kora reggeli, még hűvös időszakban a kelő 

nap sugarait preferálják, a fejszerkezet benapozott oldalára helyezkedtek. Majd ahogy egyre 

növekedett a hőmérséklet, a madarak egyre többször és tartósan árnyékba húzódtak, keresték az 
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oszlop vagy a vasszerkezet kínálta hűvösebb ülőhelyeket. Eközben általunk alkalmatlannak vélt 

zugokba, apró felületekre is gond nélkül beültek. Ilyenkor az áramütés esélyét hordozó, veszélyes 

szerelvények árnyékát is bizonyára kihasználják, és szorosan a közelükbe húzódnak. Ilyen felvétel 

nem készült, de látva a madarak effajta viselkedését, ennek esélyét általánosnak tekinthetjük, 

miközben rengeteg veszélyes kialakítású oszlop van, és adott esetben ezek biztosítanak legtöbb 

árnyékot. 

 

21. kép Az augusztusi hőségben, az oszlopfej árnyékába húzódva, hosszasan hűsöl a szalakóta. 
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III/3.4.4.3.4. A madarak viselkedési formái, mozgásai 

A kamerák felvételein a madarakra általánosan jellemző viselkedés és mozgás természetből ismert 

formáit láttuk. Ezek viszonylagos eltéréseit az egyes fajokra jellemző tevékenységnek helyet és teret 

adó oszlopok, oszlopfejek sokféle műszaki jellemzője eredményezi. A fejszerkezeteket az adott 

élőhelyen előforduló madárfajok egyedei a szokásos megfigyelő, táplálékszerző, táplálkozó, 

utódnevelő, szociális, komfort stb. tevékenységük közben célszerűen és eredményesen használják. 

Műszaki, fizikai ismeretek hiányában, a térben egymáshoz közeli, eltérő potenciálú, rájuk nézve 

veszélyes szerelvényeket, vezetősodronyokat teljes természetességgel, óvatlanul közelítik, az 

oszlopokat adott élőhelynek egy-egy állandó, sok ülőhelyet és jó kilátást kínáló részeként azonosítják. 

A fotók mindezt tökéletesen bemutatják, bizonyítják. 

A felvételek alapján az is kétségtelen, hogy ha az adott oszlop (de vélhetően a szomszédos oszlopok 

is), például egy vörös vércse vagy szalakóta revírjében, a madár számára többféle szempontból is 

előnyös környezetben és helyen áll, a napi használata egészen gyakori, kiemelt szerepű lehet. A 

Tarcal4 vagy a Taktabáj kamerák által megfigyelt oszlopok az adott területen revírt tartó vörös 

vércsék életében ilyen kiemelt, gyakran felkereset megfigyelő, táplálkozó, és talán a területrész 

birtoklását is demonstráló ülőhelyek. Az ilyen kitüntetett szerepű, gyakran látogatott, sokszorosan 

használt oszlopok jelentős részarányt képviselhetnek, hiszen a vadkamerás megfigyelés céljaira 

véletlenszerűen kiválasztott 18 helyszín oszlopai közül legalább háromnál erre utal az aktivitás, és a 

társuló viselkedés. Ha a madarak életében az oszlopok számottevő része ilyen fontossággal bír, akkor 

a madárvédelmi szempontból veszélyesen kialakított oszlopfejek letális hatása még inkább érthető, 

és joggal kifogásolható.  
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III/3.4.5. A madarak szempontjából kritikus szerkezeti elemek 

A kamerák felvételei nem rögzítettek olyan körülményt vagy esetet, amely elhullást eredményezett. 

A korábbi műszaki megoldást képviselő szerelvények, szigetelők egy része már kiegészítő 

burkolatokkal kezelt, ezek ideiglenesen, öt-tíz év időtartamra megteremtik a madarak védelmét. A 

kiegészítő madárvédelmi szerelvények nélküli, korábbi oszlopfejek mindegyikénél általános az olyan 

készülék vagy sodronyrész, szigetelő, ülőhelyet kínáló konzol stb., amelyek térbeli elhelyezése 

és/vagy méretezése a madarakra nézve veszélyt képez. Az ilyen jellegű oszlopokra szerelt kamerák 

fotóin sokszor látható, hogy az épp ott tartózkodó madár kritikusnak tűnő közelségbe kerül feszültség 

alatt álló sodronyhoz, áramkötéshez (lásd 22-23. kép). A szóban forgó körülmények között – néhány 

kivételtől eltekintve – csak kistermetű madárfajok egyedeit sikerült megfigyelni. Ilyen veszélyes 

közelségben ezeket csak kisebb méretük miatt nem érte áramütés, közepes vagy nagytermetű madár 

ilyen pozíciókban ezt nem kerülhetné el. A felvételek alapján a madarak részére ülőhelyet is képező 

szerkezetrészek felett átívelő csupasz áramkötések, a nagy terjedelmű tartókonzolok felett húzódó 

vezetősodronyok, a méretüket tekintve rövid feszítőszigetelők, és az oszlopcsúcsi helyzetű, nyitott 

kapcsolószerkezetek a leginkább kritikus részegységek. 

 

22-23. kép Az alkalmas ülőhelyet is teremtő, jelentősebb alapméretű csúcstartó konzolok felett húzódó csupasz 
vezetősodronyok, áramkötések a kis termetű madarakra is veszélyesek, a nagyobb termetűeknél az 

áramütésesély már kritikus mértékű. 

III/3.4.6. A madarakra veszélyes, módosítható szerkezetrészek 

A fenti, kritikus szerkezeti elemek fejezetben nevesített szerkezetrészek, szerelvények, valamint 

térbeli elrendezés, kialakítás mindegyike módosítható, a madárvédelmi szempontokat is teljesítő 

méretezés, kialakítás az elektromosenergia-szolgáltatás üzembiztonságát negatívan nem 

befolyásolja. A madárvédelmi szempontokat teljesítve átalakított és az új fejszerkezetek 

használatával a gyakori és folyamatos madárpusztulás mérséklődik, ami az üzembiztonságra is pozitív 

hatású. 

A kamerák kis hányada már új fejszerkezettel szerelt oszlopokon került elhelyezésre, az ott 

megjelenő madarak tevékenységét rögzítette. Általános tapasztalatként ezek madarakra gyakorolt 
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hatása pozitív, nagyságrenddel biztonságosabb megoldást képviselnek az általánosan elterjedt 

állószigetelős megoldásokhoz viszonyítva. A mérnöki logika és az eddig rendelkezésre álló 

tapasztalatok alapján méretezett, formált új fejszerkezeteknek még vannak problémás elemei, 

amiket a készült felvételek a hálózatüzemeltetők és beszállítóik, valamint a természetvédelmi 

szakemberek számára is pontosan megmutatnak. A Tarnaszentmiklós kamera felvételei alapján, a 

függőszigetelős fejszerkezetek egyik új, felül „V-láncot” alkalmazó változata korábban nem 

feltételezett veszélyforrást képez, mert rúdszigetelői a szükségesnél rövidebbek, valamint 

tartószerkezete felülről nyitott, ezért az elrendezése okán ülőhelyet is kínálva, a madarak által 

preferált és könnyedén megközelíthető (lásd 24-25. kép). A felvételeken látott madarak 

viselkedésére alapozott áramütésesély realitását az adott fejszerkezettel szerelt vezetékszakasz 

oszlopai alatt azóta több esetben megtalált madártetemek sajnos igazolták. Az alapvetően kedvező 

kialakítású fejszerkezet hiányossága feltétlen módosítást, kiegészítést igényelt, amit javaslatunkra a 

fejszerkezet gyártója már teljesített. 

  

24-25. kép Az alkalmas ülőhelyet is teremtő, felülről nyitott V-formátumú szigetelőlánc kialakítása, méretezése 
a felvételek alapján veszélyforrást képez, különösen több egyed közös, aktív tevékenysége esetén. 

 

26. kép A kamerák felvételein ismertetett fejszerkezet "élőben" - a csúcsban egy kígyászölyv. 
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27. kép A képen is látható helyzetek mellett a "V-lánc" még akár ölyvméretű madarak számára is alkalmas 
ülőhelyet képez. 

 

28. kép A veszélyforrást a fejszerkezet csúcsban zárt kialakítása tudja kiküszöbölni. Így már gyakorlatban nem 
várható, hogy érdemi madárpusztulással találkozunk ezen a típuson. 
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29. kép A madárvédelmi szempontból már megfelelő kialakítás közelről. 

 

III/3.4.7. Javaslatok azonos célú és hasonló technikát alkalmazó későbbi 

vizsgálatokhoz 

A kameratechnika alkalmazásával végzett megfigyelésünk célkitűzések szerinti teljesülését, 

eredményességét minden tekintetben részlegesen sikerültnek minősíthetjük. Ilyen alakulását 

számtalan, általunk korábbról nem ismert, számításba sem vehető hálózattechnikai tényező, műszaki 

körülmény, szakmai előírás stb. befolyásolta. Hatékonyságát tovább rontotta a korábbról szintén 

ismeretlen kameratechnika energiaellátásának alapvető bizonytalansága, illetve ennek javítását célzó 

műszaki javaslatunk elutasítása. Mindezt még a megvalósításban közreműködő szervezetek részéről 

tapasztalt szervezetlenség, késlekedés, a tervezett módszer szakmai szempontjainak negligálása is 

nehezítette. Fent, a tervezett és alkalmazott módszerek, valamint az előzetes információk és az 

eredmények fejezetekben mindezt már bemutattuk. 

Mindezen nehézségek és hibák, hiányok ellenére is jelentős az elért eredmény és az adatok 

információtartalma, hiszen olyan ismereteket és tapasztalatokat biztosított, amelyek korában nem 

álltak rendelkezésre, legfeljebb logikus feltételezések képezhettek alapot bármilyen javaslat 

megfogalmazásához. Vizsgálatunk számos kérdésre választ adott, de sok újabb kétséget és kérdést is 

eredményezett. E nyitott kérdések többségére lehet válaszolni, ha egy hasonló célú vizsgálatot a fent 

leírt tapasztalatokat figyelembe véve, gondosan tervezve, előkészítve sikerül végrehajtani. 
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Ennek érdekében a közreműködő szervezetek (áramszolgáltató, kivitelező, GSM szolgáltató stb.) 

bürokratikus szabályainak, időigényes eljárásainak hátráltató hatásait kell mérsékelni. Azonban a 

közreműködő cégek szakmai szabályzóit csak minimálisan lehet befolyásolni, tehát a részükről 

szükséges és megkerülhetetlen közreműködést ezekre figyelemmel kell/lehet tervezni, szervezni. 

Fontos, hogy a kamerás megfigyelés közreműködőkre bízott részfeladatainak terv szerinti 

végrehajtásáért és/vagy a váratlanul felmerülő problémáinak szakszerű, gyors elhárításáért az adott 

cégeknél is legyen – szükség esetén akár soron kívül eljáró – döntésképes, felelős vezető. Ezzel 

együtt, a közreműködők számát a minimumon kell tartani, lehetőség szerint a szükségessé váló 

legtöbb előkészítési, beszerzési, gyártási feladatot saját irányítás alatt kell megtartani, végrehajtani. 

Ugyancsak alapvető, hogy az alkalmazni kívánt kameratechnikát vagy annak részegységeit 

megfontoltan, alapos mérlegelést követően kell kiválasztani. A kiválasztott, alkalmasnak vélt 

kameratípust és szükséges tartozékait a várható környezeti körülmények között, tartós tesztüzemben 

kell kipróbálni, és csak teljes alkalmasság, üzembiztosság esetén szabad nagyobb számban 

beszerezni, ténylegesen beüzemelni. Fontos, hogy a kiválasztott készülékhez legyen kellő mennyiségű 

tartalék alkatrész, részegység, vagy komplett cserekészülék, illetve a nem tervezhető műszaki 

problémák megoldásának költségeire (szerviz, munkadíj, gépköltség stb.) fedezet. Csak olyan 

kamerát szabad alkalmazni, aminek állandó energiaellátását a megfigyelni kívánt oszlopokról, az 

ehhez szükséges kiegészítő készülékekkel biztosítani lehet. Lehetőleg filmfelvétel készítésére 

alkalmas, széles látószögű, állítható fókuszú optikával, éjjel is üzemeltethető kamerát kell alkalmazni. 

A megfigyelni tervezett különböző fejszerkezetekhez (célterülethez) alkalmas beállításokat előre meg 

kell határozni. Előbbiekhez alkalmas lehet egy olyan madárröpde is, amiben a 22 kV-os hálózaton 

nagy számban használt régebbi, vagy új fejszerkezet típusok beállíthatók, és például havonta más-

más típusra cserélhetők. Ilyen módon a kamera általános alkalmassága és beállítási lehetőségei 

mellett ki lehetne próbálni a leginkább optimális megfigyelési pozíciókat. Emellett a madárröpde 

célzottan válogatott (az áramütéssel leginkább érintett kis-, közepes és nagytermetű fajokat 

képviselő teljesen épp madarak) egyedeinek „közreműködésével” a természetes viszonyokhoz képest 

koncentráltan, időben hatékonyan és eredményesen lehetne vizsgálni az adott fejszerkezetek 

madárvédelmi hatékonyságát, vagy esetleges hiányosságát. A kameratechnika előbbiek szerint 

kipróbált alkalmasságának, kedvező beállítási lehetőségeinek, lehetséges pozícióinak, valamint a 

madarak egyes fejszerkezeteken várható viselkedésének ismeretében, az eredményes megfigyelés 

esélye már jelentős lesz az üzemelő vezetékhálózat vizsgálatra érdemes oszlopain. 

Az oszlopfejek madarak általi használatának megfigyelését célzó, kevés nehézséggel zajló, hatékony, 

eredményes projekt tervezésénél fentiek megfontolása célszerű és javasolt. 
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III/4. A konfliktustérkép műszaki tartalommal való aktualizálása 

III/4.1. A minősítés alapelvei, prioritási kategóriák 

Műszaki jellegű minősítés jelen esetben a természetvédelmi célú projektek és szolgáltatói 

beavatkozások madárvédelmi tartalma, az alkalmazott eszközök köre, és tartóssága, valamint aktuális 

állapota szerint kategorizálva adható. Ezen a téren önálló, a felszíni hálózattól elkülönülő 

szakaszoknak tekinthetjük a földkábellel épített hálózatrészeket. Ezek mind az áramütéses 

madárpusztulás, mint az ütközéses problémák megelőzése terén a maximális értékű átalakítást 

képviselik. A földkábel szakaszok fedvényeit a fentiek értelmében elkülönítettük a felszíni KÖF 

hálózat nyilvántartásától. 

A felszíni hálózat kezelésében az elmúlt évtizedekben egymást követő, erősen heterogén értékű 

technikai megoldások ismeretében alapvetően elkülöníthetők főbb csoportok. 

A kezdetben alkalmazott kereszttartó burkolatok egykor átütő megoldást képviseltek a probléma 

kezelése terén, de ahogy az alábbiakban lesz is erről szó, korlátozottan voltak alkalmasak a veszélyes 

feszítőoszlopok, a gépeket és készülékeket hordozó oszlopok (oszlopkapcsolók és 

oszloptranszformátorok), valamint az egyre terjedő, összetett oszlopképek (leágazó és csomóponti 

oszlopképek, többszintű fejszerkezetek) kezelésére. 

A később, a kétezres évek derekán elterjedő szigetelőburkolatok és egyéb kiegészítők (madárszárny- 

terelők, madárkiülők és burkolt áramkötések), valamint a készülékek esetében a legveszélyesebb 

helyzetű, csúcsi oszlopkapcsolók alsóbb szintre való áthelyezése, majd a tokozott oszlopkapcsolók 

terjedése egy következő megoldás-csomagot képviselt. 

A fentiek azonban még mindig uralkodóan olyan megoldásokat jelentenek (műanyag kiegészítő 

eszközök alkalmazása), amelyek egy-egy kezelt vezetékszakasz esetében átmenetinek, időszakosnak 

fogadhatók csak el. Ténylegesen madárbarát műszaki megoldások csak a már tervek szintjén eleve 

kiegészítések igényét is mellőző, megfelelő méretezésű és geometriájú szerkezetekkel érhetők el. A 

két, ma ismert madárvédelmi vonatkozású műszaki irányterv csomag – a 2011 áprilisában kiadott 

„Környezetbarát 22 kV-os szabadvezeték hálózat (Madárvédelmi kialakítások a VÁT-H2 és VÁT-H20 

típustervek szerint létesített hálózatokon)” című irányterv kiegészítés, és a 2013 szeptemberében 

kiadott „VÁT-H21” elnevezésű irányterv egyeztető tárgyalásain is végig ezt a logikát és célkitűzést, 

elvárást képviseltük. 

A ma elérhető iránytervek ugyan nem minden bennük szereplő változattal teljesítették a fenti 

elvárásokat, de a végül megjelent műszaki tervcsomagokban szereplő, vagy azokból ugyan kimaradó, 

ám madárvédelmi szempontból előremutató, további innovatív megoldásokkal (független fejlesztő 

műhelyek, gyártók saját megoldásai, amik nem kerültek be az iránytervekbe) hazánkban is elérhetővé 

váltak valóban madárbarát fejszerkezetek és szerelvények. 
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Tekintettel arra, hogy mindkét fent említett tervcsomag kiadása mellett, az Európai Uniós műszaki 

szabványok változásával a hazai szabványok is változtak, a végleges és madárvédelmi értékük miatt is 

vállalható megoldásokat az új szabványoknak megfelelő, egyben madárvédelmi szempontból is 

támogatott fejszerkezet és szerelvény típusok jelenthetik a jövőben. 

Minden szolgáltatónál átfutott az új, a korábbi MSZ 151 jelű szabványt lecserélő, MSZ EN 50341-1-

2013 jelű uniós szabvány követelményeit, és annak MSZE 50341-2-2019 jelű kiegészítésben foglalt, 

hazai nemzeti előírásait teljesítő fejszerkezetek, hálózatképek, elrendezések, és szerelvények 

kiválasztása. E mellett a folyamat kiterjed az új szabványnak, valamint a korábbi MSZ 1610 

szabványsorozatot lecserélő MSZ EN 61936-1:2016 jelű, a villamos berendezések kialakítását, és az 

MSZ 172 jelű szabvány 2. és 3. lapjának visszavonásával életbe lépő, MSZ EN 50522:2011 jelű, az 1kV-

nál nagyobb váltakozó feszültségű létesítmények, berendezések földelésének kialakítási 

követelményeit részletező uniós szabványnak való megfelelésre. Mindezeken keresztül a szélsőséges 

időjárási körülményekhez jobban alkalmazkodó, rugalmas és nagyobb teherbírású, egyben 

üzembiztosabb hálózatépítés válik lehetségessé. 

Következményként a fent említett iránytervekben szereplő megoldások felhasználási köre és a 

hagyományos hálózatépítési struktúra is jelentősen változik. Az iránytervekben elérhető, 

madárvédelmi szempontból is vállalható, vagy egyes innovatív megoldások gyártóinál elérhető, és 

ezek mellett időközben - részben a madárvédelmi szakemberekkel közösen - fejlesztett szerkezetek, 

szerelvények, megoldások terjedése várható. A projekt keretei közé is integrált, jelenleg zajló 

folyamatban az áramszolgáltatókkal közösen formált és szelektált tervek már egy madárvédelmi 

szempontból is előnyösebb, kedvezőbb, új eszközöket és elrendezéseket használó hálózatépítés 

képét vetítik előre. 

Az egyes oszlopfejek műszaki kialakítása jelentősen befolyásolja az adott oszlop veszélyességét a 

madarakra nézve. Mindezeket figyelembe véve, műszaki kategóriák terén 1-5-ös skálázást céloztuk 

meg, melynek kategóriáit, az azokhoz tartozó becsült relatív veszélyességüket a 14. táblázat összegzi. 

A kategóriák önmagukban is egyértelműen meghatározható, logikailag is jól elkülönülő megoldásokat 

fednek. A legveszélyesebbnek (5) a kezeletlen hálózatrészek tekinthetők. A köztes kategóriákat a 

műszaki értelemben egymástól egyértelműen elkülönülő madárvédelmi értékű megoldások 

képviselik (4-3-2), míg a legjobb minősítésű szakaszok egyértelműen csak a jövőbe mutató, az új 

műszaki szabvány követelményeinek, és egyben az aktuális madárvédelmi elvárásoknak is megfelelő, 

tartós megoldások (1). 
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Prioritás-

kategória 
Magyarázat (műszaki tartalom) 

5. 
Hagyományos építésű, nem kezelt, csupasz sodronyos, állószigetelős, veszélyes 

hálózatrész 

4. Csak kereszttartó burkolattal (magyar papucs) kezelt oszlopok 

3. 

Vegyes burkolású (szigetelőburkolattal és kereszttartó burkolattal is ellátott), vagy 

modern kiegészítőket alkalmazó, de hiányos kezelésű oszlopok (elmaradtak a 

hosszabbító elemek, nem került fel madárszárny-terelő), nincs mindegyik szigetelő 

burkolva, ÉS a burkolt szigetelt vezetős (BSZV) hálózat-részek (mivel nem a szabatos 

saját technológiával, átszúró szerelvényekkel készültek) 

2. 

A legjobb utólagos burkolást kapott oszlopok (szigetelőburkolatok + hosszabbítók, 

madárszárny-terelők és kiülők, stb.) VAGY Időközben már igazoltan "kevésbé bevált", 

de új, innovatív fejszerkezettel szerelt oszlopok 

1. 
A legjobb, hosszú távú kezelést kapta = új/innovatív, a követelményeknek megfelelő 

madárbarát fejszerkezettel szerelt oszlopok 

14. táblázat Magyarország középfeszültségű szabadvezeték hálózatát minősítő műszaki prioritáskategóriák – az 

oszlop fejszerkezetek madárvédelmi szempontú besorolása 

 

Mindezek alkalmazásával a teljes hazai hálózat besorolása lehetővé vált, ami egyben jól tükrözi az 

egyes projektek, vagy szolgáltatói saját finanszírozású beavatkozások által elért eredményeket, az 

egyes hálózatrészek, szakaszok aktuális madárvédelmi értékét. 

Ismét hangsúlyozni érdemes, hogy a szolgáltatói nyilvántartások nem tartalmaznak országosan 

megjeleníthető, ilyen felbontású információkat, ezért a hálózat térben pontosabb értékeléséhez a 

jövőbeli felmérések útján tudunk közelebb kerülni. Épp ezért indokolt a nyilvántartások fejlesztése, a 

madárvédelmi tartalom legalább ezen 1-5 skála szerinti beépítése. 

 
  



 

  

 

 
 

 

 

51. ábra Magyarország középfeszültségű vezeték-hálózatának aktualizált térképe a beavatkozások műszaki tartalma szerint



 

  

 

 
 
 

IV. Középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása 

kockázatbecslés alapján 
 

A korábbi fejezetek során az alábbi értékeket rendeltük az egyes oszlopokhoz: 

 Kiemelt madárfajok elterjedése (értékek: 1-20) 

 Oszlop környezete (értékek: 0-1, jelenleg egyedül az erdősültséget vettük figyelembe 0,5-ös 
szorzóval) 

 Oszlop típusa (értékek: 1-4, jelenleg nem tudtuk figyelembe venni) 

 Madárvédelmi technikai besorolás (értékek: 1-5) 
 

A végső madárvédelmi besoroláshoz a fenti értékeket összeszoroztuk minden oszlopra, így egy 1-

100-ig (oszloptípus adat elérhetősége esetén majd 1-400-ig) terjedő skálán tudtuk értékelni az egyes 

oszlopokat. A munka keretében elkészült térinformatikai állomány attribútumtáblájában található 

változók magyarázatát a 15. táblázatban mutatjuk be. 

Oszlop Magyarázat 

Id NKM Áramhálózati Kft. Által átadott középfeszültségű tartóoszlop fedvény 
oszlopazonosítója 

EOV X Az oszlop X koordinátája Egységes Országos Vetületi Rendszerben (HD72 / EOV). 

EOV Y Az oszlop Y koordinátája Egységes Országos Vetületi Rendszerben (HD72 / EOV). 

Belterulet Országos Térinformatikai Alapadatbázis alapján település belterületén található 
oszlop esetén „1”, egyébként „0” 

Erdo Magyarország Ökosztisztéma Alaptérképe alapján erdősült területen található 
oszlop esetén „1”, egyébként „0” 

AR_KUL_5 Külterületen található oszlop korrigált prioritásértéke áramütéssel 
veszélyeztetett madárfajok szempontjából (1-5) 

AR_KUL_20 Külterületen található oszlop korrigált prioritásértéke áramütéssel 
veszélyeztetett madárfajok szempontjából (1-20) 

UT_KUL_5 Külterületen található oszlop korrigált prioritásértéke ütközéssel veszélyeztetett 
madárfajok szempontjából (1-5) 

UT_KUL_20 Külterületen található oszlop korrigált prioritásértéke ütközéssel 
veszélyeztetett madárfajok szempontjából (1-20) 

BEL_5 Belterületen található oszlop korrigált prioritásértéke áramütéssel és 
ütközéssel veszélyeztetett madárfaj (fehér gólya) szempontjából (1-5) 

MAD_VED_5 Az oszlop madárvédelmi technikai besorolása áramütés szempontjából 

ARAMUTES_100 AR_KUL_20 és MAV_VED_5 változók szorzata 
 

15. táblázat A jelentéshez mellékelt térinformatikai állomány attribútumtáblájában található változók 

magyarázata. Félkövérrel a végeredménynek számító besorolásokat emeltük ki. 
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Az egyes kategóriákba besorolt középfeszültségű oszlopok területi eloszlását példaként az MVM 

DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén, az 52-56. ábrákon mutatjuk be. 

 

52. ábra A középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása: külterületi áramütés (5 kategória) 

 

53. ábra A középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása: külterületi áramütés (20 kategória) 



 

119 

   

 

54. ábra A középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása: külterületi ütközés (5 kategória) 

 

 

55. ábra A középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása: külterületi ütközés (20 kategória) 
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56. ábra A középfeszültségű hálózat madárvédelmi besorolása: belterületi áramütés és ütközés (5 kategória) 

 

 

V. Következtetések, javaslatok 
 

A most elkészült feldolgozás olyan módszertant alkalmaz, amely a madarak és légvezetékek 

problémakörét országosan tudja modellezni, nemzetközi értelemben is releváns alapelvek szerint. 

Ezen információk nagyban elő tudják segíteni, hogy a 2008-ban aláírt Akadálymentes Égbolt 

Együttműködési Megállapodást úgy lehessen folytatni, hogy az egyes felek a korábbinál jóval 

pontosan tudják ütemezni és tervezni a vállalásaikat. Így remélhetőleg elő fogja segíteni ennek az 

igen jelentős természetvédelmi, állatvédelmi és áramszolgáltatói üzemviteli problémának a konkrét 

határidőn belüli felszámolását is. 

 

Felméréseinkkel a megvalósult madárvédelmi beruházások hatásáról, az egyes módszerek valós 

hatékonyságáról, és a felhasznált szerelvények állapotáról, feltételezett hiányairól, hibáiról stb. 

mindeddig hiányzó adatokat gyűjtöttük össze. 

Az elmúlt években ismétlődve végzett vezetékbejárások tapasztalatai alapján számítottunk rá, hogy a 

nyolc-tíz évvel korábbi madárvédelmi megoldások hiányosak, a jelenleg elvárt kialakításnak, 
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méretezésnek nem mindig tesznek eleget. Arról is volt ismeretünk, hogy a 22 kV-os hálózat 

oszlopaira utólag felszerelt madárvédő burkolatok és szárnyterelők valamilyen mértékben avultak, 

károsodtak, lehetnek deformálódott, félrebillent vagy leesett elemek. De célzott felmérésünk 

eredményei számunkra is váratlanok, az előforduló hiányosságok, hibák jóval magasabb arányúak, 

mint azt feltételeztük. 

Madárvédelmi céllal nem kezelt vezetékszakaszokat is felmértünk, összehasonlító (kontroll) jelleggel. 

Azzal együtt, hogy célzottan a kezelt szakaszokat kerestük, a felmért szakaszok több mint 80%-án 

nem találtunk madárvédelmi szerelvényt, a többi oszlopon madárvédő burkolatot, szárnyterelőt, 

burkolt áramkötés alkalmaztak, de a kezelt oszlopok 35%-án hibás, hiányos a kiegészítés. 

Az eddigi projektek kereteiben kezelt oszlopok madárvédelmét leginkább ideiglenes jellegű, utólag 

szerelt, a meglevő műszaki tartalmat kiegészítő madárvédelmi eszközökkel valósították meg. Az 

egyes projektekhez rendelt hálózatrészek mindegyikén találtunk kezeletlen oszlopokat, s bár ezek 

részaránya viszonylag alacsony (~1,5 %), a fő problémát az jelenti, hogy alapvetően nem 

fordulhatnának elő. A kezelt oszlopok között előforduló nem kezelt oszlopok jelentős veszélyforrást 

képeznek. 

Az ideiglenes megoldásokkal kezelt oszlopok madárvédelmi eszközeinek szerelési minősége, állapota 

az egyes projektekhez rendelhető hálózatrészeken teljesen eltérő. A madárvédelmi szerelvénnyel 

hiányosan, szerelési hibával kiegészített, már avuló állapotú oszlopok jellemzik a legelső, legkorábbi 

projektek által kezelt vezetékszakaszokat. Az ezt követő projektekben elkészült vezetékszakaszokon a 

madárvédelmi szempontból hiányos műszaki tartalmú oszlopok részaránya folyamatosan csökken, a 

legutolsó (2015. év) kivitelezés során ilyen már nem fordult elő. Előbbihez hasonló, de növekvő 

tendencia jellemzi a hiánytalanul szerelvényezett oszlopok egyes projektekhez rendelhető 

részarányának alakulását. Vagyis a legkorábbi kivitelezések során kisszámú hibátlan megoldás 

készült, legvégül pedig már csak ellenőrzött, ezért hiánytalan kiegészítő madárvédelmi 

szerelvényezés valósult meg. Ennek ellenére a legjobb minőségben elkészített, korábban jó állagú 

szerelvények is egyre növekvő arányban (4 év múltán akár 25%-os mértékben) veszítenek 

minőségükből, illesztésük, rögzítésük bizonytalanná válik, hatékonyságuk csökken. Ennek oka lehet az 

időjárás elemeinek változó intenzitású, negatív hatása (avulás), a hálózat technikai jellemzőinek 

túlzottan változatos, ezért szerelési nehézségeket és a rejtett hibákat erősítő hatása, és a szerelést 

végzők munkájának eltérő minősége, illetve ezek összessége. Tehát az utólag, kiegészítő jelleggel 

szerelt madárvédelmi eszközök hatékonysága egyre csökken, a hatékonyság és jó állapot fenntartása 

folyamatos karbantartást feltételez, azonban ilyen beavatkozás jeleit egyetlen esetben sem 

tapasztaltuk. 

Az eredmények alapján nem halasztható a madárvédelmi szerelvények rendszeres karbantartása, de 

mivel ez nem teljesül, így nem tűnik fenntartható eljárásnak, egyértelműen kezdeményezni kell a 

karbantartást nem igénylő „madárbarát” fejszerkezetek és szerelvények alkalmazását. 

A vizsgált szakaszokon hatféle „madárbarát” fejszerkezettel kialakított oszlopokat is ellenőriztünk. A 

fejlesztések során minden esetben jelentkező hiányosságok (gyermekbetegségek) ellenére hatékony 
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módszer lehet az új típusú fejszerkezetekkel megvalósított madárvédelem, mivel ezeket alkalmazva úgy 

teljesül a vezetékhálózat oszlopainak madárvédelme, hogy az nem igényel külön figyelmet vagy 

rendszeres beavatkozást (kiegészítő eszközök cseréje). 

Emellett fontos, hogy a hálózat jelenleg szigetszerűen létező madárvédelmének további megvalósítása 

folytatódjon. Ennek területszintű tervezéséhez jó hátteret biztosít a most elkészült műszaki 

prioritástérkép és a madárelterjedés-alapú konfliktustérképek. A madárvédelem és az üzembiztonság 

hatékony megvalósításának alapja lehet a „Környezetbarát 22 kV-os szabadvezeték hálózatok Irányterve” 

és a VÁT-H21 „Típusterv 22 kV-os szabadvezeték hálózatok tervezéséhez” című két dokumentáció. Az 

állami természetvédelem hálózati madárvédelemmel kapcsolatos szakmai elvei a „Középfeszültségű 

hálózatok szerkezeteinek madárvédelmi szempontú kialakítása, átalakítása és az elérhető megoldások 

értékelése” című szakanyagban megismerhetők. A már rendelkezésre álló tapasztalatok birtokában a 

madárvédelem és a villamosenergia-szolgáltatás szakmai szempontjai egyaránt érvényesíthetők. 
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