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1. BEVEZETÉS 

1.1. ELŐZMÉNYEK 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, 5.§ p) szerint „Az 
ipari park infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari 
tevékenységet végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak”. 

Az „Ipari Park” cím kritériumai (az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) korm. rendelet 
alapján) 

- min. 20 ha terület 

- törzs és fejlesztési területtel való rendelkezés 

- legalább 5 vállalkozó már betelepült 

- cím odaítélése: NGM miniszter dönt, az Ipari Park Tanács javaslatának 
figyelembevételével. 

Ipari terület kialakításának lépései: 

- ipari parki fejlesztéssel kapcsolatos potenciál felmérése 

- fejlesztési terület kijelölés 

- területszerzés és fejlesztésre való előkészítés 

- a terület jogi helyzetének rendezése (HÉSZ, HRSZ szerinti terhek, szolgalmi jogok 
stb.) 

- infrastrukturális- és közműfejlesztések megvalósítása. 

A kormány döntése értelmében a Veszprémi Ipari Park az Országos Ipari Park Koncepció 
keretében valósul meg. A beruházást a kormány a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és 
Fejlesztő Zrt. (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) útján valósítja meg. 

Az Inpark az állami tulajdonú NIPÜF - Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 
(NIPÜF Zrt.) cégcsoportjának márkaneve. Az Inpark tevékenységének középpontjában hazai 
és nemzetközi piaci szereplők igényeinek megfelelő ipari ingatlanok fejlesztése áll. Feladatai 
közé tartozik az országos iparipark-hálózat fejlesztése is. 

Állami ipari park fejlesztő létrehozásának négyes célja:  

- az Országos Ipari Park Koncepció megvalósítása,  

- hazai és nemzetközi befektetők letelepedésének, és utóbbiak hosszú távú 
Magyarországon maradásának támogatása,  

- a befektetési kedv erősítését támogató ingatlan-szolgáltatásokkal hozzájárulás hazánk 
regionális versenyképességének erősítéséhez,  

- a fejlesztéssel hozzáadott érték által az állami vagyon gyarapítása, egy Nemzeti Ipari 
Park Hálózat létrehozása. 

A Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
0231/8, 0232/8, 0232/9, 0232/10, 0232/15, 0232/16, 0232/17, 0232/30, 0236/1, 0236/2, 
0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0236/8, 0236/9, 0236/10, 0236/11, 0236/12, 0237/1, 
0237/2 és 0237/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból 
telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon 
megvalósításra kerülő ipari park, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
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ügyeket a 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánította. 

A beruházási terület – összhangban a területi szabályozási tervvel – két részegységre 
tagolódik (A és B telek). Az A és B telken tervezett csarnokokban alapvetően logisztikai, 
illetve ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet kívánnak folytatni: 

– TEAOR’08: 52.10 Raktározás, tárolás 

A „környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletének alábbi pontjai alapján a 
tervezett beruházás a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 
függően lehet környezeti hatásvizsgálatra kötelezett: 

- 120.pont /a.: Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása 3 ha-
tól) / az A és B telek alapterülete kb. 75 ha összesen, így meghaladja a megadott korlátot 

- 120.pont /b.: Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása 
vízbázis védőövezetén ((ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a 
védőövezeten nem zárja ki)) / a beruházás érinti a veszprémi vízbázisok (Sédvölgyi-, 
Aranyosvölgyi-, Gyulafirátói, Kádáratai-vízbázis) védelmére kijelölt egységes hidrogeológiai 
,,C'' védőterületet  

- 104.pont: Szennyvízgyűjtő hálózat felszín alatti vízbázis védőövezetén / a beruházás érinti a 
veszprémi vízbázisok (Sédvölgyi-, Aranyosvölgyi-, Gyulafirátói, Kádáratai-vízbázis) 
védelmére kijelölt egységes hidrogeológiai ,,C'' védőterületet  

- 128.pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített 
vagy beépítésre szánt területen a) 3 ha területfoglalástól, b) 300 parkolóhelytől / az A és B 
telek alapterülete kb. 75 ha összesen, a parkolószám meghaladja a 300 db-ot, így meghaladja a 
megadott korlátot 

Fentiek figyelembevételével a tervezett beruházással kapcsolatban a jogszabályi értelmezés 
alapján el kell készíteni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti 
előzetes vizsgálati dokumentációt. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Felügyelőség dönti el, hogy a tervezett 
beruházás megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Amennyiben a 
beruházással kapcsolatosan jelentős környezeti hatások tételezhetőek fel, a Felügyelőség 
határozattal környezeti hatástanulmány készítésére kötelezi a beruházót, egyben a 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján megállapítja a környezeti 
hatástanulmány tartalmi követelményeit is. 

A NIPÜF a hatályos belső beszerzési szabályzatának megfelelően versenyeztetési eljárást 
indított az Ipari Park tervezésére vonatkozóan, amelynek eredményeként az Europroperty 
Üzemeltető és Fejlesztő Kft. (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre. 

A fentiek következtében az Europroperty Üzemeltető és Fejlesztő Kft. megbízta a LAWAND 
Mérnöki Iroda Kft.-t (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.), a Veszprémi Ipari Park 
kialakításához szükséges Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésével. 

A teljes park kiépítése fokozatos jelleggel tervezett. Jelenleg a tervezett épületekben 
folytatható tevékenységi kör került meghatározásra, azonban a jövőbeli bérlők és az általuk 
tervezett tevékenység pontosan nem ismert, így jelen felülvizsgálat során egyes esetekben 
hasonló tevékenységi körrel rendelkező ipari parkok általános érvényű adatait alkalmaztuk. 

A telepítési környezetre tekintettel (vízbázis érintettség, nyílt karszt, fokozottan érzékeny 
felszín alatti környezet) a jelen dokumentáció összeállítását megelőzően megkerestük mind a 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 7 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

Kormányhivatal, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóság területileg illetékes szervezetét. A 
tervezéssel kapcsolatosan előzetesen személyes konzultációt kezdeményeztünk, amelyen 
megállapodtunk egy írásos állásfoglalás kérés benyújtásáról, annak érdekében, hogy olyan 
koncepció kerüljön kidolgozásra és engedélyezésre benyújtásra, amely teljes körűen 
figyelembe veszi a területre vonatkozó korlátozásokat. Az egyezetések alapján a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35700/4573-/2018.ált. sz. állásfoglalást I.sz. 
függelékként csatoljuk. 

Az előzetes vizsgálat hatósági eljárásának szolgáltatási díja a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet 1.sz. mellékletének 35.sz. pontja (”előzetes vizsgálat”) alapján 250.000,- Ft, 
amelyet a rendelet értelmében a kérelmező az engedélyezési eljárás megkezdésekor megfizet. 
A befizetés megtörténtét a II.sz. függelékként csatolt másolattal igazoljuk. 

Jelen dokumentáció a Veszprémi Ipari Park előzetes vizsgálati dokumentációja. 

1.2. A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐK 

Neve:   LAWAND Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft. 

Székhelye:   1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 

Levelezési cím és iroda: 2013 Pomáz, Nyár utca 5. 

Elérhetőség:   Tel: (0626) 326-553; Fax: (0626) 526-146, (0620) 579-1288 

E-mail:    lawand@lawand.hu; web: www.lawand.hu; 

Szakértők: 
dr. Bata Gábor Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-10593 

dr. Bera József Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 11-0651 

Filepkó Gábor Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-13893 

Nagy László Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-2493 

Síkabonyi Miklós Természetvédelmi és tájvédelmi szakértő: Sz-045/2009. 

A jelen szakértői felülvizsgálatot végző szakemberek a szükséges szakértői, tervezői 
jogosultságokkal rendelkeznek és a Magyar Mérnöki Kamara rendes tagjai. A vonatkozó 
jogosultságokat a IV.sz. függelékben csatoljuk. 

A Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. meghatalmazását a III.sz. függelék 
tartalmazza. 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

A közelmúltban, tranzit helyzetét kihasználva, Európa egyik legnagyobb ipari parki beruházás 
sorozata kezdődött el Magyarországon. Ennek keretében az országos iparipark-hálózat 
kiépítésével az Inpark néven bevezetett NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő 
Zrt. jelenleg 12 telekakvizíción, valamint több 80 ezer négyzetmétert meghaladó 
ingatlanfejlesztésen dolgozik.  

Az állami tulajdonú cég fő feladata az országos iparipark-hálózat kiépítése, illetve fejlesztése, 
ezen keresztül hazai és külföldi cégek letelepedésének ösztönzése. Ennek keretében tucatnyi, 
az érintett régiók gazdasága és növekedési potenciálja szempontjából kulcsfontosságú 
területen hajt végre komplex fejlesztéseket. A gyors, egyben rugalmas, testre szabott 
megoldás érdekében a projektek között egyaránt megtalálhatók lesznek sztenderd és egyedi 
igények szerint kialakított – úgynevezett built-to-suit – létesítmények, de igény esetén az 
előkészített, kiépített infrastruktúrával rendelkező telkek értékesítésére is sor kerül. 
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A projekteket a telkek kiválasztásától az üzemeltetésig az Inpark valósítja meg, így a 
betelepülő hazai és nemzetközi partnerek előkészített területeket vehetnek birtokba, vagy 
kulcsrakész létesítményekben folytathatják tevékenységüket.  

A NIPÜF Zrt. felelős a teljes, országos iparipark-hálózat kiépítéséért. A NIPÜF Zrt. az egyes 
területekre leányvállalatokat alapít, jelen esetben a NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft-t 
hozták létre. A megvalósulást követően az üzemeltetést a NIPÜF Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft. végzi.    

A Veszprém külterületén tervezett beruházás keretében, a két, A és B jelű telken kialakításra 
kerülő 212.746 m2 és 80.171 m2, összesen 292.917 m2 alapterületű csarnok épületeket bérleti 
formában kívánják hasznosítani. A beruházási terület teljes nagysága 492.676 m2 és 189.878  
m2, azaz 682.554 m2, tehát mintegy 68,3 ha.  

A csarnokban fő tevékenységként tárolási, raktározási tevékenységet (TEÁOR 2008 szerint: 
52.10) folytatását tervezik. 

Robbanásveszélyes, gyúlékony vagy környezetre veszélyes, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet szerint veszélyességük alapján K1 minősítésű áruk raktározása nem tervezett. 

3. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA ÉS 
CÉLJA 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tárgyát a tervezett beruházás építési munkálatai és a 
helyet kapó funkciók üzemelése képezik, az előre nem valószínűsíthető események 
(balesetek, nem természeti eredetű haváriák és természeti csapások), továbbá a felhagyást 
követően várható környezeti hatások és következmények vizsgálatával együtt. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja a tervezett beruházás környezeti hatásainak 
becslése, vizsgálata, valamint a telepítést környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró 
okok felderítése, abból az okból, hogy a Kormányhivatal részére a tervezett tevékenység 
környezeti hatásai elbírálásához, környezetvédelmi engedélyezéséhez megfelelő mennyiségű 
információt szolgáltasson. 

Fenti célok elérése érdekében felmértük a beruházási terület jelenlegi környezeti viszonyait és 
folyamatait. A rendelkezésünkre bocsátott tervek és műszaki leírások alapján vizsgáltuk 
továbbá, hogy a tervezett létesítmény kivitelezése, illetve üzemelése milyen hatással lesz az 
érintett környezeti elemekre. Ismertetjük továbbá a létesítés során alkalmazandó 
környezetvédelmi intézkedéseket, illetve a működés környezetterhelő hatásainak csökkentése 
érdekében alkalmazandó műszaki megoldásokat. 

4. AZONOSÍTÓ ADATOK 

A környezetvédelmi engedélyt kérő: 

Neve:   NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft. 

Címe:   1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. 

Cégjegyzékszám:   01-09-299013  

Adószám:    25966419-2-41 

A terület tulajdonosa, helyrajzi száma: 

A beruházási terület az alábbi, Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő külterületi 
ingatlanokat érint 0231/8, 0232/8, 0232/9, 0232/10, 0232/15, 0232/16, 0232/17, 0232/30, 
0236/1, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0236/8, 0236/9, 0236/10, 0236/11, 
0236/12, 0237/1, 0237/2 és 0237/3. 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 9 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

A terület tulajdonjogának megszerzése folyamatban van. A tulajdonjog megszerzése után a 
Beruházó a telkeket egy ingatlanná kívánja összevonni.  

Az ingatlanok tulajdonosa jelentős részben már a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő 
Zrt. részben folyamatosan történik az ingatlanok adásvétele.  

Központ EOV koordináta, A telek: EOV_Y = 568382; EOV_X = 195420 

Központ EOV koordináta, B telek: EOV_Y = 568721; EOV_X = 194280 

5. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

5.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, VOLUMENE 

A logisztikai területen, illetve az ott megvalósítani kívánt épületekben, jellemzően raktározás 
és tárolás, illetve az ehhez kapcsolódó irodai funkciók kerülnek telepítésre. 

A tervezett létesítmény teljes kiépítettsége esetén két telekből (A és B), valamint összesen 16 
db (12+4 db) csarnok épületből fog állni, összesen kb. 293.000 m2 beépített alapterülettel. A 
megvalósítást több ütemben kívánják lebonyolítani. Első ütemben a B telek épületei 
valósulnak meg. 

Az Ipari Parkban létesíthető építmények jellegét és méreteit, valamint a területhasználatot, az 
építési telkeket, az építmény elhelyezésének építési területét, az út- és egyéb közlekedési, 
közműhálózati és általában bármilyen építmény jellegét és méretét, az építésre szolgáló 
földrészleteken építési tevékenységet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete 
szabályozza. A HÉSZ szerint a beruházási terület a Gip-14 övezetbe tartozik, amely „Ipari 
terület” besorolást jelent, így tervezett beruházással teljes mértékben összegyeztethető (lásd 1. 
ábra). 

A beruházó a bérlői igényeknek megfelelő egyéb, a későbbiek során bérbe adandó területen 
tipizált épületeket létesít, melyhez az alaprajzi kialakítást és a homlokzatképzést megkötötte. 
Az épületek a tervezési területen geometrikus rendben, a védőtávolságok és tűztávolságok 
megtartásával kerülnek telepítésre. 

A tervek szerint az A telken 12 db nagyobb méretű csarnok épületet (rendre A1: 21.115 m2, 
A2: 23.732 m2; A3: 3.270 m2, A4: 21.115 m2, A5: 23.732 m2, A6: 21.115 m2, A7: 21.115 m2, 

A8: 23.732 m2, A9: 26.350 m2,  A10: 23.732 m2, A11: 3.270 m2, A12: 3.270 m2) és porta 
épületet terveznek elhelyezni. 

A teljes terület:  492.676 m2 

A beépítettség:  212.746 m2 

A zöldfelület:   126.269 m2 

A burkolt felület:  153.661 m2 

A parkolóhelyek száma: 568 db 

Kerékpár parkolók száma: 156 db 

Kamion parkolók száma: 82 db 

Az A telek az övezeti előírásoknak megfelel! 
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1. ábra - A tervezési terület szabályozási terve 

A tervek szerint a B telken 4 db nagyobb méretű csarnok épületet (rendre B1: 21.049 m2, 
3.268 m2; B3: 14.365 m2, B4: 39.427 m2), 3 db kiszolgáló épületet (rendre 1.500 m2, 437 m2, 

1.213 m2), saját célú üzemanyag kutat és porta épületet terveznek elhelyezni. 

A B telek B/1 és B/2 részre tagolódik az előzetes bérlői igénynek megfelelően.  

A teljes terület:  60.301 m2 + 129.576 m2 = 189.878 m2 

A beépítettség:  22.881 + 57.290 m2 = 80.171 m2 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 11 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

A zöldfelület:   19.224 + 36.422 m2 = 55.646 m2 

A burkolt felület:  18.196 + 35.864 m2 = 54.060 m2 

A parkolóhelyek száma: 96 db + 88 db = 184 db 

Kerékpár parkolók száma: 35 db + 26 db = 61 db 

Kamion parkolók száma: 0 db + 25 db = 25 db 

A B telek az övezeti előírásoknak megfelel! 

5.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS IDŐVONZATA 

5.2.1. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA 

A beruházást – az engedélyezési folyamatok befejezését követően – azonnal meg kívánják 
kezdeni, tekintettel arra, hogy a B telekre vonatkozóan már olyan előszerződéseket kötött a 
Beruházó, amelyet a Kormány is támogat.  

Ezt a szándékot erősíti Magyarország Kormánya azzal, hogy a 91/2018. (IV. 25.) Korm. 
rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a tárgyi 
beruházást. 

5.2.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ IDŐTARTAMA 

A tervezett beruházás működésének várható időtartama Veszprém és a Magyarország 
Kormánya területfejlesztési terveinek hosszú távú alakulásától függően több évtized, 
várhatóan 50 év. 

Az üzemelés megkezdése az épületegyüttesek felépítése, a szükséges technológiai szerelés 
elvégzését és a kapcsolódó közművek és közlekedési létesítmények kiépítését követően 
történik. 

A tervezett műtárgyak és a beépítendő anyagok vonatkozásában a harminc-ötven éves 
élettartam jó biztonsággal becsülhető. 

5.2.3. A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

A tervezett Ipari Park teljes kiépítésben két telken (A és B jelű) valósul meg. 

Az A telken 12 db különböző alapterületű csarnok épületet, porta épületet, utakat, parkolókat 
terveznek kialakítani. 

A B telken 4 csarnok épületet, kiszolgáló épületeket, porta épületet, utakat, parkolókat 
terveznek kialakítani. 

A beruházás megvalósítását a B telek létesítményeivel kezdik.  

Az A telek létesítményei a bérlői igényeknek megfelelően szakaszosan fog történni. Ennek 
megvalósulása időben hosszabb, előre nem becsülhető meg. 

5.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE, TERÜLETIGÉNYE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

A vizsgált terület Veszprém külterületén, a várostól K-re, a belterület határától mintegy 3 km 
távolságra, Veszprém megyében, a Veszprémi járásban fekszik. A terület megközelíthető a 8-
as számú főúton, amelyről D felé kell letérni a Szentkirályszabadjai Repülőtérre vezető 
burkolt útra. 
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Mind az A telek, mind a B telek feltátása a Szentkirályszabadjai Repülőtérre vezető burkolt 
útról történik. 

A tervezéssel érintett területet és környezetét a 2. ábrán mutatjuk be. 

 
2. ábra - A tervezési terület légifotója (forrás: Google Earth) 

5.4. TERÜLETHASZNÁLAT 

A tervezési terület jelenleg mezőgazdasági területként funkcionál. Ezen kívül erdő területek 
találhatóak a beruházási területen. Az A telken található megtartandó erdős felületeket a 
tervezés során figyelembe vették. 

Fentiekből adódóan a beruházási terület rendezettnek, hulladékoktól mentesnek minősül. A 
területen húzódik egy 20kV-os légvezeték. 

A környező területhasználatok:  

Északi irányban a 8.sz. főközlekedési út található. A beruházási terület É-i végén egy 
védőerdő található, a melyet a beruházás során is megtartanak. 

Keleti- és nyugati irányban mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. Nyugati irányban 
a beruházási terület közvetlenül a Szentkirályszabadjai Repülőtérre vezető burkolt úttal 

A telek 

B telek 
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határos. Az úton túl nyugat felé a veszprémi Csordás-kúti dűlő É-on ligetes, D-en 
mezőgazdasági művelés alatt álló területei találhatóak. 

Déli irányban erdősáv, majd a Szentkirályszabadjai Repülőtérre illetve annak egykori épületei 
találhatóak. Az épületeket különböző céllal hasznosították. 

5.5. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
LÉTESÍTMÉNYEK 

A tervezett beruházás – az illetékes közműszolgáltatók által meghatározott csatlakozási 
helyekről – ellátható víz, elektromos, közcsatorna és gázvezeték beállással. 

A közúti csatlakozás a már megépült csomóponttal megoldott, mivel mindkét telek feltátása a 
Szentkirályszabadjai Repülőtérre vezető burkolt útról biztosítható. 

Az A telket keresztező 20kV-os vezeték kiváltásra kerül. 

5.6. KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó műveletek az építés és az üzemeltetés során 
elsősorban, mint szállítási műveletek jelentkeznek. Ezek környezeti hatásait a vonatkozó, 6. 
fejezetrészekben vizsgáljuk, illetve ismertetjük.  

5.7. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK 

A kormány 2016 júniusában döntött egy országos iparipark-koncepció megvalósításáról. A 
gazdaság újraiparosítási stratégiájába is illeszkedő terv értelmében a NIPÜF Zrt. – részben 
leányvállalatai útján - végzi a fejlesztési projektek tervezését, kivitelezését és üzemeltetését. 
Az állami tulajdonú cég fő feladata az országos iparipark-hálózat kiépítése, illetve fejlesztése, 
ezen keresztül hazai és külföldi cégek letelepedésének ösztönzése.  

A projekt megvalósításának elősegítéséhez kormányhatározatok is születtek, a szükséges 
forrásokat is hozzárendelték, továbbá több tíz milliárd forintot bocsátottak a NIPÜF Zrt. 
rendelkezésére telekvásárlásokra. A forrásbevonás jelentős része tőkeemelés révén történt, 
amelyet több lépésben hajtott végre a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.. Az egyes projektek megvalósítása piaci források bevonásával történik, 
jelentős a banki hitelek aránya. Ez is azt mutatja, hogy a NIPÜF Zrt. által kidolgozott üzleti 
modell nemcsak a fejlesztéssel érintett régiók és a betelepülő vállalkozások számára kedvező, 
hanem a finanszírozó szektor szerint is megalapozott. 

5.8. MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEK 

A beruházási területen jelenleg épület nem található. Felszíni létesítményként a 20 kV-os 
légkábel jelölhető meg. 

A tervezett építmények az Ipari parkok esetében szokásosan alkalmazott egyszintes csarnok 
épületek a csarnokon belül kialakított, földszint +1 emelet irodaterülettel. Tűzvédelmi 
besorolása Ak (alacsony kockázatú). A raktár tiszta belmagassága 10 méter a főtartóknál, az 
épület teljes külső magassága mintegy 12,5 méter. Az épületek előregyártott vasbeton 
szerkezettel, 24x12 m raszter kiosztással készülnek.  

Alapesetben síkalapozás készül, amennyiben a geotechnika nem támaszt alá ezzel ellentétes 
megoldást. Az ipari padló 18 cm vastag vasalt vagy acélszálerősítésű vasbeton lemez, DIN 
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szabvány szerint. A padlóterhelhetőség 5 tonna/m2 (50 KN/m2). A padlót előre gyártott 
vasbeton lábazati gerendák fogják közre. 

A tetőszerkezet a gépészeti terhelést, hó- és szélterhelést figyelembe véve készül. A 
keresztirányú vasbeton gerendák, rövid főtartó hossza 18 és12 m, hosszfőtartó hossza 24 m. A 
főtartók feszített vasbeton gerendák. A keresztirányú vasbeton gerendákon 15 cm magas 
horganyzott trapézlemez kerül elhelyezésre. A tetőnél 240 mm-es kőzetgyapot hőszigetelő 
lemez kerül beépítésre 0,17 W/m2K hőátbocsátási értékkel. Műanyag lemez szigetelésű tető 
(1,5 mm üvegszál erősítésű PVC mechanikus rögzítéssel). Lejtés 3%. A csapadékvíz 
elvezetés vákuumos belső esővíz elvezető rendszerrel kerül megoldásra Geberit Pluvia 
esővízelvezető rendszer vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással. 

A falszerkezet acéllemez vértezetű szendvicspanelekből épül fel. (EI15 minősítésű, 100 mm 
vastag, poliuretán hab kitöltésű szendvicspanel burkolat). A hőszigetelés 100 mm poliuretán 
hab szigetelés 0,24 W/m2 hőátbocsátási értékkel. A raktár szendvicspanel elemei 6 méter 
széles 1 m magas elemek 3 színben (RAL9006; RAL7006; RAL 9002). A dokkolókapuk 4,0 
méteres magasságú előre gyártott hőszigetelt, látszóbeton felületű vasbeton 
szendvicspanelekbe kerülnek elhelyezésre. 

Az iroda részeken a szendvicspanel elemei helyüktől függően 5 v. 6 méter széles 1m magas 
elemek 3 színben (RAL7016.). Az irodai homlokzat lábazat nélkül készül. A megvilágítást 
műanyag nyílászárók biztosítják kívül RAL 7016 színben.  

A be- és kirakodást 3,00 m x 3,20 m ipari szekcionált dokkolókapuk biztosítják elektromos 
vezérléssel, 2 db betekintő ablakkal (1 db/ 800 m2 raktár területenként). Ezen túlmenően az 
egységek végénél (1 darab/ 5 000 m2) 4,00 m x 4,50 m-es szintbeli behajtó kapu lesz 
kialakítva. 

A B telek területén az előzetes bérlői igénynek megfelelő funkciók (3.sz. ábra) is telepítésre 
kerülnek úgymint: raktárépület (B1 épület), üzemanyagkút, gépjármű javító, gépjármű mosó, 
nyitott és zárt gépjármű telephelyek. 

A környezetvédelmi szempontból fontos funkciók, úgymint a gépjármű mosó és javító 
műhely épületen belül kerülnek elhelyezésre a vízbázis védőövezeten és a fokozottan 
érzékeny felszín alatti környezet határán kívül.  

A tervezett zárt gépjármű mosó alkalmas lesz a 3,5 t feletti megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárművek mosására is. A gépjármű mosó csarnok nyitható oldalfalú, fedett, a 
téli időszakban fűthető kialakítású. A mosóberendezés napi 8 órában 7-18 gépjármű mosására 
alkalmas, a gépjármű típusának függvényében. A mosóberendezés recirkulációs rendszerű, 
tehát friss víz hozzákeverésével a keletkezett, tisztított mosóvíz kerül újra felhasználásra. A 
megfelelő tisztítási folyamatokon átesett többlet szennyvíz a szennyvíz elvezető rendszerbe 
kerül. A leülepedett szennyvíz iszap elszállításáról időszakosan az alakulat gondoskodik. 

A gépjármű javító műhelyben két gépjármű beállása biztosított, ebből az egyik alatt szerviz 
akna lesz kialakítva. Az épület átmenő rendszerű kialakítású, személyi bejárókkal rendelkező 
motoros szekcionált kapukkal. Az épületben helyt kap a karbantartó műhely/műszaki 
ellenőrző állomás, a konzerváló műhely, az akkumulátor töltő műhely, valamint az 
alkatrészmosó. 

A B telek egy leválasztott részén, a bérlői igénynek megfelelően, a telepi üzemanyag igény 
kizárólagos kiszolgálására 1 db RHD-30 (30 m3, 40’ konténer) konténeres, föld feletti 
konténeres üzemanyagkút telepítését tervezik (a telepítési hely nem érint sem vízbázis 
védőterületet, sem fokozottan érzékeny felszín alatti területet). Az egységben 1 db 30 m3-es 
fekvőhengeres kármentőtérrel ellátott acél tartályban történik az üzemanyag tárolás. A gázolaj 
túltöltés megakadályozását szintállás kapcsoló végzi el,  oly módon, hogy a névleges 
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tartálytérfogatnak megfelelő mennyiségű anyag betarolása után leállítja a töltőszivattyút és 
bekapcsolja a tartály maximális töltési szintjének elérését jelző, piros kontrol lámpát. 

A folyadéktömör kialakítású, behegesztett acél válaszfallal leválasztott kármentőtér – mely a 
tárolható gázolaj teljes mennyiségét képes befogadni - biztosítja, hogy a tartály esetleges 
kilyukadása, vagy egyéb műszaki meghibásodás estén a kiömlő gázolaj ne kerülhessen ki a 
berendezésből és a környezetet ne szennyezhesse. 

Annak érdekében, hogy az üzemanyag technológia ne érintkezhessen a csapadékvízzel a 
kimérő terület egészét tetővel tervezik lefedni, valamint a kimérőszigetet a környező 
burkolattól szintkülönbséggel is el tervezik választani. Az ismertetett műszaki megoldásokkal 
biztosítható, hogy a csapadékvíz rendszerbe üzemszerű körülmények között nem juthat az 
üzemanyag tárolásból származó kockázatos anyag. 

A konténeres üzemanyagkút mellett kezelő helyiséget terveznek kialakítani,a melyben 
biztosítható a kenő-, karbantartó anyagraktár előírásszerű kialakítása. 

A B telken tervezett funkciók telepítési helye

Raktárépület

Üzemanyagkút

Gépjármű javító

Fedett gépjármű telephely

Nyitott gépjármű telephely

 
3. ábra - A tervezési terület csapadékvíz elvezetésének folyamatábrája 

Az építmények tervezése, gyártása és építése megfelel az érvényben lévő vonatkozó 
szabványoknak, valamint a helyi építési előírásoknak és a gyártásra, építésre vonatkozó 
egyedi követelményeknek, tűzrendészeti előírásoknak. 

A helyszínrajz és a külső megközelítést szolgáló burkolatok a helyi előírásoknak megfelelően 
kerülnek elkészítésre, a szokásos és piaci elvárásoknak megfelelő szinten. Ebben a 
tekintetben és általánosságban, a tervek a piacvezető cégek termékével lesznek egyenértékűek 
annak érdekében, hogy magas minőségű ingatlan kerüljön kivitelezésre. 
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Az Inpark célkitűzése, hogy az ipari ingatlanok a funkcionalitás és hatékonyság mellett 
fenntartható és élhető munkahelyeket teremtsenek. 

5.9. KÖZMŰVEK 

Csapadékvíz elvezetés 

A tervezett beruházás sarkalatos pontja a csapadékvíz elvezetés megoldása, tekintettel a 
telepítési környezet földtani adottságaira és a korlátozó tényezőkre. A tervezési terület É-i 
területrésze (A telek) nyílt karsztos területre és a felszín alatti víz szempontjából fokozottan 
érzékeny területre esnek a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2.sz. mellékletének 1.b) 
besorolása alapján. Ezen terület Ny-i széle továbbá a Veszprém város ivóvízbázisának „C” 
hidrogeológiai védőterületére is esik. Mindkét területrész (A és B telek) a 219/2004. (VII.21.) 
Kormányrendelet 3.§ 19. pontjának fogalommeghatározása szerint kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területen, továbbá nitrátérzékeny területen helyezkedik el. 

A vízvédelem terén alapvető célkitűzés, hogy a vizek - közte a felszín alatti vizek – állapota 
feleljen meg a törvényben megállapított időpontig a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és 
minőségi állapot követelményeinek, amely víztest állapota pedig már jó vagy kitűnő, annak 
állapota ne romoljon. 

A tervezési terület alatti karsztvíz víztest állapota a 2016. évben közzétett vízgyűjtő-
gazdálkodási terv szerint gyenge minősítésű (kémiailag gyenge; mennyiségileg jó, de 
bizonytalan), azaz nincs jó állapotban a nitrátszennyezés miatt. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
rövid távú intézkedésként a művelési ág váltást és az állattartó telepek korszerűsítését, 
trágyahasznosítását nevezi meg a jó állapot elérése érdekében. 

A vízvédelmi hatóság önállóan illetve a vízügyi igazgatóság bevonásával intézkedéseket tesz 
a szennyező anyagok felszín alatti vízbe, ill. földtani közegbe történő bevezetésének 
megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti víztestek állapotromlásának 
megakadályozására, a romló tendenciák megfordítására, a gyenge és a veszélyeztetett 
helyzetű víztestek állapotának javítására.  

A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi 
megelőző intézkedésekkel végezhető az elérhető legjobb technika illetve leghatékonyabb 
megoldás alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között, hosszú távon sem veszélyeztetve a 
vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések teljesülését.     

A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet értelmében tilos a rendelet 1.sz. mellékletében 
megadott K1 besorolású kockázatos anyagoknak (pl. szénhidrogén származékok) a felszín 
alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő 
közvetett bevezetése. 

A művelési ág változásával járó ipartelep létrehozása a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
intézkedési javaslatának megfelel a nitrátszennyezés csökkentése szempontjából. 

A tiszta csapadékvizek helyben történő szikkasztása szintén megfelelne a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv célkitűzéseivel, a mennyiségi védelem szempontjából, azonban a terület 
altalaja a közepesnél rosszabb vízvezető képességű alsó-triász kőzetekkel, kis mértékben 
vízvezető képességű fedő összlettel. 

Az előzőekben ismertetett jogi szabályozók értelmében az ipartelep közlekedéssel, 
parkolással érintett területein – a 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 1.sz. mellékletében 
szereplő anyagokkal is - szennyeződött csapadékvizek tisztítás utáni elszikkasztása, vagy 
időszakos vízfolyásba vezetése csak a fokozottan érzékeny területeken kívül történhet a 
felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése mellett. 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 17 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

A földtani felépítés miatt a burkolt felületekről összegyűlő csapadékvizeket a terület keleti 
oldala mellett lévő, időszakos, burkolatlan vízelvezető árokba tervezik vezetni, ami a 8-as 
főút alatti átereszen keresztül a Tanki-tóba vezet, majd onnan a Veszprémi-Sédbe kerül. 

A telepítési környezetre tekintettel (vízbázis érintettség, nyílt karszt, fokozottan érzékeny 
felszín alatti környezet) a jelen dokumentáció összeállítását megelőzően megkerestük mind a 
Kormányhivatal, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóság területileg illetékes szervezetét. A 
tervezéssel kapcsolatosan előzetesen személyes konzultációt kezdeményeztünk, amelyen 
megállapodtunk egy írásos állásfoglalás kérés benyújtásáról, annak érdekében, hogy olyan 
koncepció kerüljön kidolgozásra és engedélyezésre benyújtásra, amely teljes körűen 
figyelembe veszi a területre vonatkozó korlátozásokat. Az egyezetések alapján a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35700/4573-/2018.ált. sz. állásfoglalást I.sz. 
függelékként csatoljuk. Az állásfoglalás tartalmazza a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(továbbiakban: Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) Szfvár-1195-0002/2018. 
iktatószámú, 2018. május 23.-án kelt szakvéleményét is, amelyet a felszíni alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján adott 
meg.  

A Vízügyi Igazgatóság szakvéleménye szerint a karbonátos kőzeteket fedő, kis vastagságú, de 
kis szivárgási tényezőjű rétegek miatt a összegyűjtött csapadékvizek elszikkasztása a 
beruházási területen belül nehézkes, de az árokba vezetéshez meghatározott feltételek mellett 
szintén engedélyezhető. 

A szakvélemény szerint csapadékvizeknek az árokba vezetése a terület fokozott érzékenysége 
miatt csak akkor engedélyezhető, ha az nem szennyezett, tehát ha minden szennyezőanyagot, 
ami a burkolatokra kerül, azonnal eltávolítanak, mielőtt a csapadék lemoshatná. 

- Fentiek alapján Vízügyi Igazgatóság javasolta a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése 
alapján az ipari park tulajdonosát vagy üzemeltetőjét üzemi vízminőségi kárelhárítási 
terv készítésére, a megfelelő kárelhárítási rend kialakítására, és a kármentesítési 
anyagok helyszínen tartására kötelezni. 

- Emellett a tervezett időszakos vízelvezető árokba bevezetés a Vízügyi Igazgatóság 
álláspontja szerint akkor engedélyezhető, ha a bevezetett víz szennyezetlen, azaz ipari 
park üzemeltetése során naponta megvizsgálják, került-e szennyezőanyag a 
környezetbe, és eltávolítják, ami a mégis a burkolt felületekre kerül. Ezért javasolták 
ezt az üzemeltetés feltételeként előírni, és a betartását ellenőrizni. 

- Arra az esetre, amennyiben olyan mértékű havária következne be a területen, amely 
során nem akadályozható meg valamilyen szennyezőanyag csapadékvízbe mosódása, 
a területen olyan tisztító (olajfogó és szűrő) rendszert javasolt kiépítetni a Vízügyi 
Igazgatóság, mellyel biztosítható, hogy ebben az igen ritkán előforduló esetben sem 
kerülhet a „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag 
koncentrációjú víz az árokba. Ezen a tisztítón csak a tetőkről összegyűlő csapadék 
nem lenne átvezetve és a rendszer biztonsági elemeként működne. Az elsődleges cél 
azonban bármilyen szennyezőanyag csapadékvízbe jutásának megakadályozása. 

- A Vízügyi Igazgatóság álláspontja szerint azükséges az ipari park építtetőjének a 
Tanki-tó üzemeltetőjével egyeztetni arról, hogy korábban a területen elszikkadó, de 
most majd időszakonként a tóba vezetni tervezett nagyobb mennyiségű csapadék 
milyen hatással lesz a tóra. 

A beruházás csapadékvíz elvezetési tervei a fent vázolt szempontoknak megfelelően kerülnek 
kidolgozásra és engedélyezésre benyújtásra. 
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A fentiekben ismertetett elveknek megfelelő csapadékvíz elvezetés elvét az alábbiakban 
ismertetjük, illetve az elvet a 4. ábrán mutatjuk be: 

 
4. ábra - A tervezési terület csapadékvíz elvezetésének folyamatábrája 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 19 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

 

- Az Ipari Park két különálló, egymáshoz közeli területen valósul meg: az A és B jelű 
területeken. A tervezett beépítés a jelenlegi terepviszonyokhoz alkalmazkodik: az A 
jelű területen teraszosan helyezkednek majd el a csarnokok, a B jelű területen közel 
egy síkban. A B jelű terület magasabban található a Repülőtéri út mentén.  

- A tervezett megelőző intézkedések következtében szennyeződés normál körülmények 
között nem juthat a csapadékvíz elvezető rendszerbe. A tervezett olajfogó és zeolitos 
szűrő a nem üzemszerű állapotban a burkolt felületekre jutó szennyeződhető 
csapadékvizek szénhidrogén tartalmának határérték alá csökkentését szolgálja és 
biztosítja.   

- Mindkét területen azonos a csapadékvíz gyűjtő és elvezető rendszer elve. A 
területekről külön - külön csak teljesen tiszta víz kerül kivezetésre a telekhatáron 
kívülre.  

- Mindkét területen két különálló, zárt, gravitációs csapadékcsatornával, víznyelőkkel és 
rácsos folyókákkal kerül a csapadékvíz gyűjtésre. A csatornák DN200- DN600 
átmérőjűek, anyaguk PVC, KG PVC illetve beton. 

- Az egyik csatorna rendszer csak a csarnokok tetejéről érkező tiszta, szennyezetlen 
vizeket gyűjti össze és gravitációsan vezeti el a földbe süllyesztett kialakítású, 
HDPE/PE szigetelt, nyitott,  önálló csapadékvíz gyűjtő, tározó medencébe. A medence 
leürítése (a külső csapadékvíz elvezető rendszerben adottságként jelentkező- 8-as út 
alatti, meglévő –áteresz kapacitáskorlátja miatt) átemelővel szabályozottan történik.  

- A másik csatorna rendszer a kiemelt szegélyes útburkolatokról és parkolókból érkező 
vizeket gyűjti és gravitációsan vezeti el a telepítésre kerülő, méretezett olajfogók 
irányába. A tervezett megelőző intézkedések következtében a burkolati vizek is 
alapvetően szennyezetlenek lesznek, azonban arra az esetre, amennyiben olyan 
mértékű havária következne be a területen, amely során nem akadályozható meg 
valamilyen szennyezőanyag csapadékvízbe mosódása, első lépésben standard 
kialakítású, 2 mg/l SZOE kapacitású tisztítóra (méretezett olajfogó) vezetődik az 
esetlegesen olajos szennyezettségű csapadékvíz. Második lépcsőként, az olajfogók 
után a csapadékvíz a csapadékvíz gyűjtő puffer medencébe jut. Ezt követően a 
csapadékvíz maradvány (2 mg/l alatti) szennyezőanyag tartalma - a külső elvezető 
rendszer kapacitáskorlátját figyelembe vevő mennyiségben - bevezetésre kerülnek a 
telepítésre kerülő méretezett zeolitos töltetű tartályos víztisztító egységekbe, melyek 
biztosítják a 100 ug/l alatti („B” szennyezettségi határérték alatti) végleges 
megtisztítást.  

- Az összegyűjtött és betárolt záporvizek továbbtisztítása szűrréssel történik. Az A és B 
területrész mennyisége Q= 100 m3/h, illetve Q= 200 m3/h tisztítási teljesítményt 
igényel. Üzembiztonság miatt a zárt nyomás alatti szűrés tekinthető megbízhatónak. A 
kis szennyezettség nagy szűrési teljesítményt enged meg, így a szűrősor 20 m/h fölötti 
szűrési teljesítménnyel működhet. A vízkezelő két technológiai sorból áll. Akkor és 
annyi vizet kezel, amikor és amennyit éppen a technológiai szivattyúk a tartályokon 
átnyomnak. A víz tisztítását a szűrőtartályok különböző töltetanyagai együttesen 
biztosítják. A szűrőtartályok 5-8 mm támrétegére kerül a zeolit, kb 1,4 m 
vastagságban. A nagy adszorbciós felületű zeolit tölteanyaggal történik a víztisztítás, 
amelynek adatlapját jelen anyaghoz csatoljuk. A záportározókban összegyűlő 
csapadékvíz folyamatosan engedhetők át a szűrősorokon, folyamatos üzem mellett. A 
szűrősorokra emiatt a tározók ülepedése miatt, más-más minőségű csapadékvíz kerül. 
A szűrőtartályok töltetanyaginak az állapotáról a megnövekvő nyomásigény ad 
információt. Amikor a szűrőréteg nyomása, (differenciálnyomás) elér egy 
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meghatározott értéket, akkor kerül a szűrőtartály visszamosatásra.  A zárt nyomás 
alatti szűrőkkel a határérték biztosítható és alkalmazásuk nem időjárás függő. A 
szűrőtartály 3100 mm átmérő esetén 7,6 m2 felülettel bír, ami 26 m/h szűrési 
sebességet biztosít 200,0 m3/h technológiára feladott vízmennyiség mellett. A szűrő 
öblítésére akkor kerül sor, ha a szűrőréteg nyomása megnő, amit manométer mutat. Az 
öblítésből származó zagyvizek dekantáló medencékbe kerülnek. Az öblítővíz 
gravitációsan ülepedik. A tisztavíz fázis a szűrősorokon megtisztításra kerül, így csak 
az iszap jelentkezik, mint hulladék, ami időszakonként elszállításra kerül. Működése 
igazodik a vízkezelési alaptechnológiához és kielégíti a környezetvédelem igényeit. A 
dekantáló medence tisztavíz fázisa visszakerül a záportározóba. A tartályok 2-3 mm 
átmérőjű nagy adszorbáló felületű szűrőanyagot igényelnek. Alkalmas a zeolit 
granulált változata, illetve tengeri meszes üledék alkalmazása. Mindkét töltettípus 
igen nagy felületű, ami garantálja a mikró szennyezésként jelentkező olajszármazékok 
megkötését. 

- Ezután a tisztának minősíthető csapadékvíz, egyesítve a tetőfelületekről származó 
vizekkel, együttesen hagyja el a telkek területét a külső befogadóba. 

- A beruházási területről származó csapadékvíz befogadója a beruházási terület K-i 
oldalán húzódó, a területre hulló csapadékvizeket jelenleg is levezető árok, majd a 8-
as sz. fkl. út alatti 100b átereszen keresztül, az út túloldalán lévő időszakos vízfolyás, 
majd a Tanki-tavon keresztül a Veszprémi-Séd.  

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszervízgyűjtő területét a 4.sz. melléklet az elvezető 
rendszert az 5.sz. melléklet mutatja be az eddig elkészült koncepció tervek alapján. 

Vízellátás 

A beruházási területek vízigénye 137 m3/nap (A telek), illetve 57 m3/nap (B telek), összesen 
194 m3/nap. Az ivóvíz szolgáltató a Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.). 

A tervezett vízigény ellátása új nyomóvezeték kiépítésével biztosítható. Csatlakozási pont az 
Ipari Park területétől cca. 2,5 km távolságban lévő un. Látóhegyi víztározó töltő-fogyasztó 
vezetéke. 

Tüzivíz: 

A csarnokok mértékadó tűzszakasz alapterületéhez szükséges külső tűzoltóvíz igény 
kiszolgálását a SPRINKLER vezeték hálózatról leágaztatott tűzcsapokat tervezik telepíteni.  

Az A illetve a B telek területén külön-külön SPRINKLER tartályok lesznek telepítve (A 
telek:  187 + 131 +187 m2, B telek: 206 m2). 

Szennyvíz 

A beruházási területeken keletkező szennyvíz mennyisége 137 m3/nap (A telek), illetve 57 
m3/nap (B telek), összesen 194 m3/nap. A két telekről a Szentkirályszabadjai Repülőtérre 
vezető út K-i oldalán meglévő gravitációs szennyvíz vezetékre történik a külön-külön a 
rácsatlakozással. Innen a repülőtérre vezető út és 8. sz. út kereszteződésénél meglévő 
szennyvíz átemelő üzembe helyezésével történik a szennyvíz elvezetés a Veszprémi 
Szennyvíztisztíró Telepre (Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.)).  

Gázellátás 

A beruházási terület gázellátása a Veszprém-Zirc 20 bar nagyközépnyomású gázvezetékre 
csatlakozó új gerincvezetékkel biztosítható. Az A és B telek esetében külön csatlakozási pont 
lesz kiépítve. A teljes gázigény 1.138 m3/h (A telek), illetve 475 m3/h (B telek), összesen 
1.613 m3/h.  
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A NIPÜF a tervezett igény biztosítására elosztói csatlakozási szerződést kötött az E.ON 
Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel.  

5.10. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA REFERENCIÁI 

A tervezett beruházás megvalósítása során csak Magyarországon engedéllyel rendelkező, a 
hasonló funkciójú épületek megvalósításánál szokásosan alkalmazott technológiák kerülnek 
alkalmazásra. 

5.11. SZÁLLÍTÁSI MŰVELETEK, FORGALMI ADATOK 

A beruházási terület a lakóterületi úthálózatról a 8. sz. főúton keresztül közelíthető meg. A 
beruházási terület Ny-i oldalán meglévő, a Szentkirályszabadjai Repülőtérre vezető bekötőút  
a 45 + 576 km szv-ben csatlakozik a 8. sz. főúthoz. Ez biztosítja a beruházási terület 
feltárását. Mindkét telekre külön behajtó épül ki a tervek szerint. 

Távlatban a 8. számú főút Litéri csomópontból kiépítendő szervízútról tervezett a terület feltárása. 

A 8. sz. út forgalmát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 2016. évre közzétett legutolsó 
forgalmi adatokra tekintettel határoztuk meg. 

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában az épületek alapterületére tekintettel, valamint a 
dokkolóállások és a parkolók számát figyelembe véve határoztuk meg a napi be- és 
kilépőforgalmat akusztikai járműkategóriák szerint, az összes épületre együttesen. 

A figyelembe vett forgalmi adatokat a zaj- és levegővédelmi fejezetekben ismertetjük. 

5.12. KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

- A burkolt felületekről összegyülekező csapadékvizek esetében a megelőzésen van a 
hangsúly. Ehhez szükséges a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján üzemi 
vízminőségi kárelhárítási terv készítése, megfelelő kárelhárítási rend kialakítása, és a 
kármentesítési anyagok helyszínen tartása. A létesítmény környezetvédelmi 
intézkedési tervében részletes havária terv kerül kidolgozásra a bekövetkezhető 
baleseti és egyéb meghibásodásokból (csatornadugulás, törés, közlekedési balesetek) 
fakadó környezeti károk felszámolására. 

- A tervezett csapadékvíz elvezető rendszerrel biztosítható, hogy esetleges havária 
események esetén sem jutnak kockázatos anyagok a befogadóba. 

- Azon berendezések esetében, amelyek zajkibocsátása indokolja gyári csillapító 
eszközök kerülnek felszerelésre. 

- A keletkező hulladékok elszállítására, engedéllyel rendelkező alkalmas vállalkozóval 
kötnek szerződést. 

5.13. ADATOK BIZONYTALANSÁGA 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során felhasznált tanulmányokra, 
adatbázisokra, megbízói adatszolgáltatásra, megalapozó anyagokra és azok forrásaira az 
adatok közlési helyén hivatkozunk. 

Az alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának körülményeit, az előrejelzések 
érvényességi határait (valószínűségét), a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél 
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felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat és bizonytalanságokat – ha ilyen 
felmerült – minden eseten külön ismertetjük. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésekor a Megbízó által szolgáltatott adatokat és 
információkat használtuk fel. 

Az Ipari Park építési engedélyezési tervét az Europroperty Üzemeltető és Fejlesztő Kft. (1024 
Budapest, Rómer Flóris utca 8.) készíti. 

Az Ipari Park külső vízellátásának, szennyvízelvezetésnek, továbbá a létesítmény befogadóig 
tartó csapadékvíz elvezetésének engedélyezési szintű terveit Farkas Sándor Györgyné dr. 
(8300 Tapolca, Bányász u. 39.) készíti a BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz. 5.) 
bevonásával. 

Az Ipari Park belső csapadék és szennyvízelvezetésnek az engedélyezési szintű terveit a 
LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár u.5.) készíti. 

Az Ipari Park létesítéséhez a Rehabexpert Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 42-46.) készített 
területismertető talajvizsgálati jelentést. 

5.14. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése a beruházás jelenlegi fázisában ismert adatok 
alapján történt.  

A beruházó szándéka szerint, az Önkormányzat által, a HÉSZ-ben ilyen célra kijelölt 
ingatlanokon kívánja megvalósítani az ipari parkot.  

Magyarország Kormányának kiemelt szándéka a tárgyi beruházás megvalósítása azzal, hogy a 
91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította. 

Ennél fogva más, alternatív változat mérlegelésére nem volt szükség.    

5.15. KÖRNYEZETTERHELÉS, KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL 

Hatótényezőknek a tervezett tevékenységből (ennek telepítéséből, megvalósításából, 
működéséből, és felhagyásából) származó, a környezetre hatással bíró anyag- és energia-
kibocsátások, illetve elvonások, hatásviselőknek az érintett környezeti elemek (a levegő, a 
felszíni- és felszín alatti vizek, a föld, az élővilág, a művi környezet), az ember, a környezeti 
elemekből szerveződött életterek, valamint a táj tekinthető. 

A tervezett beruházás építése, üzemeltetése és felhagyása során különböző hatások 
érvényesülnek, amelyek más-más hatásviselőket érintenek, ezért e három fázist külön 
vizsgáljuk. 

A beruházás megvalósítása (a terület-előkészítés, az építkezés és a technológiai-gépészeti 
szerelés) a közvetlen környezet porszennyezésével, potenciális talaj- illetve 
talajvízszennyezéssel, valamint zajjal, rezgéssel és hulladék-keletkezéssel járhat. Az építkezés 
idején a fokozott járműforgalom az érintett területeken átmenetileg megnövekedett zajt, 
rezgést és légszennyezést okozhat. Az építkezés, a technológiai-gépészeti szerelés és a 
tereprendezés befejeztével ezek a potenciális hatások megszűnnek. 

Az üzemelés időszakában fellépő várható hatásokat – légszennyezés, zaj- és rezgéskibocsátás, 
hulladékok hatása, csapadékvíz elvezetés – a dokumentáció vonatkozó fejezeteiben feltárjuk 
és értékeljük. 

A tevékenység felhagyása után, vagy átalakítási-, vagy bontási és rekultivációs munkálatok 
következnek, mindkét esetben az építkezés idején figyelembe vett hatásokat és hatásviselőket 
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vizsgáljuk. Mivel az üzemelés során keletkező hulladékokat nem az épület területén vagy 
annak környékén deponálják, a megszűnés után is megmaradó, tartós környezetszennyezéssel 
és környezetkárosítással nem kell számolni. 

A vizsgálat során kitérünk a feltételezhető haváriák és üzemzavarok környezeti hatásaira is. 

6. A KÖRNYEZETI ELEMEK IGÉNYBEVÉTELE 

6.1. TERMÉSZETI VISZONYOK 

6.1.1. MORFOLÓGIAI VISZONYOK 

Veszprém a Séd patakot övező dombokon és völgyekben terül el, három kistáj találkozásánál: 
északról, északnyugatról a Bakony hegyvonulata, délről a Balaton-felvidék, keletről pedig a 
sík Mezőföld északnyugati nyúlványa által határolt, átlagosan 270 m tengerszint feletti 
magasságú Veszprémi-fennsík területén. 

A tervezési terület Veszprémtől K-re, a Balaton-felvidék É-i peremterületén fekszik. A tágabb 
táj területét alakrajzilag kiterjedt fennsíkok, alacsony helyzetű fennsíkmaradványok, vulkáni 
tanúhegyek és kúpok, hegyközi medencék és eróziós völgyek, deráziós völgyekkel enyhén 
tagolt hegylábfelszínek változatos formái jellemzik. 

A vizsgált terület enyhén észak-keleti irányba lejt kb. 2-5%-kal. A területen a terepszint 247–
276 mBf között változik. 

Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú terület. Az évi napsütéses órák száma 
1 970–2 000 közötti, a nyári évnegyedé 800, a téli évnegyedé 190 óra körüli. A hőmérséklet 
évi átlaga 9,5–9,7oC, a tenyészidőszaké 15,3–16,0oC közötti. Évente 187–190 napon át a napi 
középhőmérséklet meghaladja a 10oC-ot, kezdete április 10-12., vége október 15-20. A 
fagymentes időszak hossza 185-200 nap körüli: április 18. előtt megszűnnek a fagyok és 
október 26-27. körül kezdődnek. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének 
átlaga 33,0oC, a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékleteinek átlaga -15,0oC körüli. Az 
évi átlagos csapadékmennyiség 600 mm. Az É-ÉNy-i szélirány a leggyakoribb. Az átlagos 
szélsebesség 3 m/s körüli. (forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 

Állandó felszíni vízfolyás a beruházási terület környezetében nincs. Az állóvizek száma a 
tágabb térségben csekély. 

A konkrét terület DK-i oldalán – a tervezési terület DK-i sarokpontjától 450 m-re DK-re 
elhelyezkedő – forrásból és a környező területek csapadékvizéből táplálkozó időszakos 
vízfolyás a tervezési terület K-i, DK-i oldalán (a Csordás-kúti dűlő Ny-i szegélyén) –húzódik 
és halad É-i irányba, de vize befogadó nélkül elszikkad. Az említett időszakos vízfolyással 
párhuzamosan, attól K-re mintegy 100 m távolságra – a Csordás-kúti dűlő területén – szintén 
egy forrás és csapadékvíz táplálta, É-D-i folyásirányú időszakos vízfolyás húzódik, melynek 
vize szintén befogadó nélkül elszikkad. Ezen vízfolyást a forráskataszterbe bevont Csordás-
kúti dűlő forrásból fakadó, a felső-triász fődolomitból származó karsztvíz táplálja. A két árok 
nyomvonala a 8.sz. fkl. út előtt egyesül. Az árkok esetleges nagyobb mennyiségű vizét az út 
alatti 100b áteresz vezeti át az út É-i oldalán lévő időszakos vízfolyás mélyvonulatba. Ennek 
a természetes ároknak az elrekesztésével alakították ki a Tanki-tavat, amelyet neve alapján a 
szovjet csapatok a tankok mosására használtak. A Tanki-tó után a csapadékvizek befogadója a 
Veszprémi-Séd Kádárta településtől ÉK-i irányban.  

A tervezési terület közvetlen környezetében állandó vizű patak, illetve állóvíz nem található. 
Ny-i irányban néhány térkép egy időszakos vízfolyást jelöl, amely később Kádárta területén 
állandó vízfolyássá, patakká alakul.  
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A tervezési terület a vízgyűjtő-gazdálkodási terv besorolása szerint az Észak-Mezőföld és 
Keleti-Bakony alegységbe tartozik. A vízgyűjtő gazdálkodási terv a vizsgált terület K-i 
oldalán húzódó időszakos vízfolyásokat nem nevesíti. 

6.1.2. FÖLDTANI VISZONYOK 

6.1.2.1.Térségi földtani viszonyok 

A Balaton-felvidék összetöredezett, kemény rétegekből álló tönk. K-i és Ny-i felének felszíni 
képe különböző arculatot mutat. Csak közvetlenül a Balaton partján bukkan elő az ókori 
(szilur, devon) metamorf agyagpala és fillit, valamint a permkori vörös homokkő. A homokkő 
nagy kifejlődésben megtalálható Balatonszepezd, Révfülöp és Ábrahámhegy vidékén. A 
vörös-homokkőre települnek a triászkorbeli rétegek. 

A tágabb terület a Litér és Balatonalmádi dolomitvidék É-i peremén fekszik. A Litér és 
Balatonalmádi dolomitvidék Szentkirályszabadja D-i részétől Királyszentistvánig húzódik, 
mintegy 12 km2-es területen. Fedőüledék nélküli, vagy fedőüledékkel csak foltosan takart 
karsztos vonulat É-i és Ny-i előterét a Bendola-patak és a Vörösberényi-séd felső szakaszának 
völgye képezi, amelyek a litéri feltolódás csapását követik. A hegylábi területek (áthalmozott) 
lösszel fedettek. K-en a 251 m magas Mogyorós-heggyel kezdődik. A Litér-Balatonfűzfő 
közúttól Ny-ra a Kis-Nyerges-hegy, a Nyerges-hegy, majd a Megye-hegy emelkedik az 
említett sorrendben egyre magasabbra. 

 

5. ábra A vizsgált terület fedett földtani térképe (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/) 

A vizsgált terület az említett dolomitvidék É-i előterében, változatos kőzetkifejlődéssel 
jellemezhető térszínen található. A vizsgált területtől Ny-ra egészen Veszprém határáig az 
idősebb kőzeteket lösz, homokos lösz fedi. A tervezési területen a felszínközeli rétegeket a 
triász fődolomit rétegek képviselik. DK-felé a fődolomit felszíni elterjedését markáns 
törésvonal határolja le, amelynek lefutását a topográfiai térképen kirajzolódó tereplépcső 
mutatja. A törésvonal K-i oldalán foltokban (helyenként keskeny sávban) ladini mészkő, majd 
alsó É-D irányú pásztában triász lemezes, táblás bitumenes, mészmárga betelepüléses 
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mészkő, ettől K-re vékonypados, lemezes, likacsos-sejtes dolomit, majd a legidősebb korú 
csillámos dolomit alkotja a felszínközeli rétegeket. 

A vizsgált terület felszínközeli alapkőzetét középső-triász kori formációk alkotják (5. ábra). 

Északról délre haladva először vékony sávban a Buchensteini Formáció rétegei húzódnak 
(bT2), amely gumós, gyakran tűzköves, kovás mészkő és tufa, meszes vagy kovás tufit, 
vékonyréteges mészkő és dolomit közbetelepülésekkel. Ettől délre a Megyehegyi Dolomit 
Formáció (mT2) kibukkanása található, amely világosszürke, sárgásszürke vagy piszkosfehér, 
ősmaradványokban szegény, vastagpados dolomit. Tovább haladva a déli irányba az 
Iszkahegyi Mészkő Formáció rétegei bukkannak elő (iT2), amelynek alsó szakaszát 
sötétszürke lemezes, márgás, bitumenes mészkő alkotja, felső szakaszára a sötétszürke, néhol 
sárgásszürke mikro kristályos, tömött, bitumenes, foltos pados mészkő a jellemző. A 
legdélibb helyzetben az Aszófői Dolomit Formáció (aT2) rétegei tanulmányozhatók, amely 
piszkosfehér, világosszürke vagy sárgásszürke, finom cukor szövetű, mikrokristályos, 
lemezes-vékonyréteges szerkezetű, egyveretű dolomit. 

A területtől É-ÉNy-ra a Fődolomit Formáció (fT3) vastagpados dolomit rétegei is a felszínre 
bukkannak, míg a területtől DK-re a Csopaki Márga Formáció (cT1) rétegei találhatók a 
felszínközelben. A Csopaki márga rétegeit márga, tiroliteszes márgás mészkő, meszes 
aleurolit alkotja. 

Az alapkőzet az építésre kijelölt területen helyenként a felszínen is megjelenik kibúvások 
formájában. Az alapkőzet felső rétege a terület nagy részén repedezett, mállott, kőtörmelékkel 
változó vastagságban fedett. A völgyekben, mélyedésekben a kőtörmelék felett löszös, 
átmeneti talaj is megtalálható felszíni rétegként. 

 

6. ábra A vizsgált terület érintettsége a Balaton-felvidéki karszt területével 
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6.1.2.2.Talajtani adottságok 

A vizsgált területen a karbonátos alapkőzeten kifejlődött rendzina talajtípus a jellemző. A 
talajszelvényben magas a nem, vagy csak részben mállott durva vázrészek aránya. A sekély 
termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talaj. A felszíntől karbonátos talajtípusra 
jellemző a közepesen magas szervesanyag-készlet és a sekély termőréteg vastagság (0,2-0,4 
m). 

6.1.2.3.Helyi földtani viszonyok 

Az altalajviszonyok megismerése érdekében készített „Területismertető talajvizsgálati 
jelentés a Veszprém keleti részén létesítendő ipari park altalajviszonyairól” című, 01/07/2017 
törzsszámú dokumentum megalapozása érdekében 2017. június 12-én a 15 db nagyátmérőjű 
fúrás készült spirálfúrással, valamint a rétegek in situ állapotának részletesebb feltárása 
érdekében 15 db dinamikus szondázás (DPH szondázás) készült a DIN 4094 - European 
Standard 1997 sz. szabvány előírásai szerint. 

A fúráspontok és a szondázások alapadatait az 1. táblázatban foglaltuk össze, 
elhelyezkedésüket a 7. ábra mutatja. 

 

fúrás jele 
a feltárás 

típusa 
EOV X EOV Y 

terepszint 
(mBf) 

talpmélység 
(m, fa) 

1F 

nagyátmérőj
ű spirálfúrás 

568317 196103 249,09 6 
2F 568206 195940 255,37 3,2 
3F 568432 195923 250,91 5,5 
4F 568345 195775 257,47 6 
5F 568240 195625 262,05 3,5 
6F 568515 195646 256,8 6 
7F 568416 195499 262,59 4,5 
8F 568290 195360 267,48 5,5 
9F 568553 195405 261,68 6 

10F 568464 195246 267,24 3,3 
11F 568641 195134 267,77 4,8 
12F 568454 195150 269,67 5,2 
13F 568300 194961 273,89 6 
14F 568169 195059 272,13 5 
15F 568233 194821 275,93 4,2 
1D 

DPH 
szondázás 

568334 195947 253,45 3 
2D 568220 195789 258,43 0,8 
3D 568483 195791 253,62 4 
4D 568386 195661 259,35 5 
5D 568271 195499 264,67 0,8 
6D 568546 195532 258,76 3,8 
7D 568432 195395 264,43 3,2 
8D 568316 195216 269,51 3,8 
9D 568579 195321 263,14 1,4 

10D 568520 195074 271,17 3,2 
11D 568600 195230 265,3 1,8 
12D 568405 195029 273,07 1,4 
13D 568294 195101 271,54 1,8 
14D 568194 194938 274,29 2 
15D 568341 194851 276,44 1 

1. táblázat A vizsgált területre vonatkozóan végzett területismertető talajvizsgálati jelentés érdekében mélyített 
fúráspontok és a szondázások alapadatai 
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A talajmechanikai vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a vizsgált terület 
talajrétegei változatos képet mutatnak. A terepszint alatt 3,2-6,0 m mélységig szürkéssárga, 
szürkésfehér színű, különböző mértékben mállott kőzetrétegek („A” réteg) – jellemzően 
mészkő és dolomit rétegek – húzódnak. A rétegek fúrási ellenállásuk alapján a terepszint 
közelében közepesen tömör, mélyebben tömör állapotúak. A fúrások jelentős része elakadt az 
alapkőzet felszínén. A 7. ábra az elakadt fúrások és szondázások alapján becsült kőzetfelszínt 
mutatja. 

 

7. ábra A vizsgált területre vonatkozóan végzett területismertető talajvizsgálati jelentés érdekében mélyített 
fúráspontok és a szondázások alapján becsült kőzetfelszín (mBf) 

(a „Területismertető talajvizsgálati jelentés a Veszprém keleti részén létesítendő ipari park altalajviszonyairól” 
című, 01/07/2017 törzsszámú dokumentum 5. ábrájának átvételével) 

 

A terület középső részén, a 3F, 6F, 7F, 8F, 9F és 13F jelű fúrásokban a mállott kőzetréteg 
felett világosbarna, sárgásbarna, humuszos, kőzettörmelékes löszös réteg („B” talajréteg) 
található. A szemeloszlási vizsgálatok alapján a réteg megnevezése homokos, agyagos iszap 
és homokos, iszapos agyag. A 3F jelű fúrásban a 4,0 m mélységből vett minta plasztikus 
indexe alapján a réteg megnevezése sovány agyag. A rétegek víztartalma 1,9-19,0% közötti 
tartományban mozog. 

A dinamikus szondázások alapján megállapították, hogy a dolomit, illetve mészkő felszíne 
0,8-5,0 m mélységben található. Általánosságban elmondható, hogy a kőzetfelszín felett 
húzódó mállott rétegek közepesen tömör és tömör állapotúak.  
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A területismertető talajvizsgálati jelentésben rögzítették, hogy a feltárt mállott kőzet 
talajfizikai jellemzői az alapkőzet aprózódottságának és állapotának függvényében nagyon 
széles tartományban változhat. 

 

A 2017. június 12-én mélyített fúrásokban talajvíz nem jelentkezett, a fúrólyukakban 
nedvesedést, vízszivárgást nem tapasztaltak. 

A terület morfológiai helyzete miatt a terepszint közelében klasszikus értelemben vett 
összefüggő talajvíz a felszín közelében nem alakul ki. A csapadékot a kőtörmelék mélyebbre 
vezeti, a termett kőzet felszínén azonban szivárgó vizek valószínűsíthetők. 

6.1.3. VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

A vizsgált területen összefüggő talajvíz nem jellemző, bár a völgyekben a talajvíz esetenként 
megjelenhet. 

A mélységi vizeket tekintve a vizsgált terület a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv alapján a h.1.2 
jelű, Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő víztest D-i részére esik. 

A mélyebb, porózus víztest területén igen nagy a földtani változatosság, s jelentős szerkezeti 
vonalak is átfutnak rajta, felépítése nem nevezhető egyszerűnek. Részben a középhegységi, 
részben a dombvidéki jellegek dominálnak, s tarkítják a képet a Balatonfő paleozóos rögei, 
valamint a Mezőföld felé mutatkozó süllyedék viszonylag jelentős fiatal üledékkitöltése. A 
víztest porózus szinttájaira települtek a térség jelentősebb vízbeszerző létesítményei. 

Dunántúli-középhegység – Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője nevű 
karsztvíztest, illetve a fedőjében található Dunántúli-középhegység – Séd-Nádor-vízgyűjtő 
hegyvidéki és sekély hegyvidéki víztestek az alegység É-i, hegyvidéki részét építik fel. 
Legjelentősebb képződményei a főkarsztvíztároló középső–felső-triász karbonátos kőzetek, 
melyek a térség vízellátásában döntő szerepet játszanak. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 
alapján a tervezési terület a k.1.1 jelű, hidegkarszt víztest D-i részére esik. 

A vizsgált terület a Balaton-felvidéki karszt területének Ny-i szegélyére esik (6. ábra). 

6.1.4. ÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁS, TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG 

6.1.4.1.Környezetérzékenység 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2/1. sz. mellékletét 
képező, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolását rögzítő 
térképsorozat szerint a vizsgált terület A telek része a fokozottan érzékeny kategóriába 
tartozik (8. ábra), egyedül a tervezési terület keskeny D-i szegélye fekszik érzékeny 
területen. A B telek érzékeny területen található. A tervezési terület A és B telekrésze is 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik (9. ábra). 

A tervezési terület A telekrésze érinti a 22309/2007. (45195/2010.) határozattal kijelölt 
Veszprém, Kádártai vízbázis hidrogeológiai „C” védőterületét. A határozat a 
BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) üzemeltetésében álló Veszprém, 
Kádártai vízbázis vízminőség védelme érdekében belső, külső, hidrogeológiai ,,A'' és,,B'' 
védőterületet és védőidomot jelöl ki, valamint a Veszprémi vízbázisok vízminősé védelmére 
(Sédvölgyi, Aranyosvölgyi, Gyulafirátóti, Kádártai) egységes hidrogeológiai,,C'' védőterületet 
jelöl ki. A védőterületek határvonalát a tervezési terület feltűntetésével a 10. ábra szemlélteti. 
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8. ábra A tervezési terület besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából (jelmagyarázat: kék szín: 
fokozottan érzékeny, szürkés-sárga szín: érzékeny) (forrás: okir.hu) 

 

 

9. ábra Kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területek a tervezési terület környezetében (jelmagyarázat: kék 
szín: kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területek) (forrás: okir.hu) 
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10. ábra A tervezési terület térségében kijelölt felszíni vízbázisvédelmi terület (forrás: Veszprém Megyei Jogú 
Város Településfejlesztési Terve) 

 

6.1.4.2.NATURA 2000 besorolás, természetvédelem 

A vizsgált terület nem része NATURA 2000 területnek, valamint nem fed át az ökológiai 
hálózat övezetével. 

A legközelebbi Natura 2000 terület a vizsgált területtől É-ra, a 8-as főút É-i oldalától kezdődő 
HUBF20017 számon nyilvántartott Kádártai dolomitmezők megnevezésű különleges 
természetmegőrzésű terület, valamint a vizsgált területtől D-re, HUBF20031 számon 
nyilvántartott, Szentkirályszabadja megnevezésű különleges természetmegőrzésű terület (11. 
ábra). 

A tervezési területet Nemzeti Ökológiai Hálózat területei szegélyezik (12. ábra). A tervezési 
terület közvetlen Ny-i, D-i és K-i szegélyén a Nemzeti Ökológiai Hálózat területei húzódnak. 
A területtől DNy-ra Magterület, É-ra (a 8-as számú főút É-i oldalától kezdődően) pedig 
Magterület és Puffer övezet térsége került kijelölésre. 

Az A telek területén megtartandó erdősávok vannak kijelölve,amelyek helyzetét a tervezés 
során figyelembe vették, illetve igazodtak hozzá. 
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6.1.4.3.Környezetérzékenység 

A vizsgált terület a leszálló hideg karsztvizes térségre esik. 

Az alapkőzet az építésre kijelölt területen helyenként a felszínen is megjelenik kibúvások 
formájában. A vizsgált területen a karsztosodott mészkő- és dolomitrétegek felett csak igen 
vékony (max. 4-5 m-es) fedőréteg húzódik, amely azonban lokálisan 0,5-0,8 m vastagságúra 
kivékonyodik. A fedőréteg anyagát alapvetően a karsztosodott mészkő- és dolomit alapkőzet 
repedezett, mállott kőtörmeléke képezi. A fedőrétegen kialakult rendzina talajban a durva 
vázrészek aránya magas, így nem képez egységes védőréteget egy esetleges felszíni, 
felszínközeli szennyezéssel szemben. 

A fentiek következtében a területen a karsztos alaphegység nyílt karsztnak minősül. 

6.1.4.4.Humuszmentési talajvédelmi terv 

A tervezett beruházás megvalósításakor a felső humuszos réteg eltávolítását tervezik. 

Mivel a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM 
rendelet 1. § (1) szerint talajvédelmi terv készítése szükséges 400 m2-t meghaladó 
területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez, így 
amennyiben a termőtalaj letermelése meghaladja a jogszabályban előírt mértéket, úgy 
talajvédelmi tervet kell összeállítani és engedélyeztetni. Amennyiben a humuszos talajszint 
humusztartalma nem éri el az 1%-ot, vagy más domináns talajhibával rendelkezik (magas 
mésztartalom, magas sótartalom, szilárd talajidegen szennyeződéseket tartalmaz), úgy annak 
mentése nem kötelező. 

 
11. ábra Természetvédelmi korlátozások a tervezési terület térségében (jelmagyarázat: lila színnel a Natura 

2000 besorolású területek jelölve) (forrás: okir.hu) 
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12. ábra Természetvédelmi korlátozások a tervezési terület térségében (jelmagyarázat: kék színnel a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat területei, barna színnel a Magterületek és lila színnel Puffer övezet területei jelölve) (forrás: 
okir.hu) 

 

6.2. A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA 

6.2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

6.2.1.1.Jogszabályi hivatkozás 

A fejezet célja a tervezett épületek megvalósításához szükséges építési tevékenység, valamint 
a megvalósulást követően a működéssel összefüggő környezethasználat levegőtisztaság-
védelmi ismertetése, illetve az érintett terület és a várható levegőterheltség bemutatása a 
kibocsátásokkal összefüggő levegőterhelés alapján. 

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk: 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 
kibocsátási határértékeiről 

6.2.1.2.A vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi szempontú bemutatása 

A tervezési terület elhelyezkedését és a beépítésre kijelölt ingatlanok környezetét a 13. ábra 
szemlélteti. 
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13. ábra A tervezési terület elhelyezkedése és a vizsgált környezet (forrástérkép: Google Earth) 

 
A tervezési terület „Gip-14” gazdasági- és iparterület építési övezetbe tartozik. A település 
helyi építési szabályzata alapján a tervezett tevékenység és a beépítés összhangban van a 
településrendezési eszközökkel. Az övezeti besorolás alapján az építményfunkció és a 
kialakuló területhasználat illeszkedik a beépítésre kijelölt „A” és „B” jelű építési terület 
jellegéhez, illetve az ingatlanok környezetéhez. Az építési övezeteket Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének helyi építési szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelete írja elő.  A HÉSZ kivágatot az 1.ábra mutatja be. 

A HÉSZ alapján a tervezési terület északi oldalán örökzöld fák alkotta „Ev” erdőterület 
található. Az erdősáv túloldalán vezet a 8. sz. főút, ami besorolás szerint az országos 
közúthálózatba tartozó 2x2 sávos elsőrendű főút. A főút túloldalán szintén fenyvessel fedett 
erdősáv húzódik, majd nagy kiterjedésű „Má” általános mezőgazdasági terület, távolabb „Kb” 
nyersanyag kitermelés céljára szolgáló terület és „Tk” természetközeli terület húzódik. Az 
„Má”, a „Kb” és a „Tk” területek az övezeti besorolásnak megfelelően nincsenek beépítve. A 
legközelebbi épületek a Kádárta major területén helyezkednek el a tervezési területtől 
számított 1950 m-re. Lakóterület a Kádárta, Tószeg utca és Győri utca vonalában található, a 
lakóházak távolsága 2000 m és 2100 m, illetve ennél nagyobb. Észak-nyugati irányban, 
Veszprém és Kádárta között a 82. sz. főút (Külső-Kádártai út) észak-nyugati oldalán a 
Bedevölgy utca és a Kapitány utca mentén kialakult, F+1 emelet magas lakóházakból álló 
kisebb lakópark helyezkedik el. A lakóházak távolsága 2500 m és ennél nagyobb. Nyugati és 
dél-nyugati irányban nagy kiterjedésű „Ev” erdőterület, valamint „K-közl-01” közlekedéshez 
kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, illetve az egykori repülőtér területe 
található. A repülőtér túloldalán és észak-nyugati oldalon a Keleti-útgyűrű széléig „Má” 
általános mezőgazdasági terület húzódik. A Keleti-útgyűrű belső oldalán a Veszprém, 
Boglárka utca és Sólyi utca mentén helyezkednek el a tervezési területhez legközelebbi 
lakóépületek, távolságuk 2900 m és ennél nagyobb. Dél-nyugati irányban „Má” általános 
mezőgazdasági terület található a 7217 j. ök. út széléig. Déli irányban a Szentkirályszabadja 
repülőtér (egykori MH Helikopter Ezred) területe, a repülőtér túloldalán „Má” általános 
mezőgazdasági terület található. Lakóterület ezen az oldalon nincs. Keleti irányban nagy 
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kiterjedésű „Ev” erdőterület és „Gksz” gazdasági-kereskedelmi és szolgáltató terület, 
valamint „K-Vás-01” különleges terület (Vásár, kiállítás és kongresszus területe) található. 
Ebben az irányban a legközelebbi beépített terület, illetve lakóterület a Litér, Eperfa utca és 
Nyárfa utca családi házas lakóövezete, valamint a település nyugati szélén elhelyezkedő 
temető. A település széle és a tervezési terület közötti távolság 1650 m. A tervezési terület 
környezetére jellemző a markáns, többnyire örökzöld fákból álló növényborítottság, valamint 
a domboldalakkal szeldelt terepfelszín. A tervezett épületeknek helyet adó ingatlanok 
környezetében meghatározó a növényfedettség, ami döntően örökzöld fák és sűrű 
aljnövényzet alkotta erdő. A lakóterületek szélén szintén jelentős a növényzet aránya. Mindez 
levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvező amellett, hogy a területhasználatokkal 
összefüggésben olyan üzemi tevékenységhez kapcsolódó légszennyező forrás nincs a 
területen, ami az alap levegőterheltséget érdemben befolyásolná. A fűtéssel kapcsolatos 
kibocsátások a lakossági környezethasználatból származnak. 

A vizsgált terület és környezetének légszennyezettségi zónába sorolása a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján: 

4./ Székesfehérvár-Veszprém 
Zónacsoportok: 

 
Szennyezőanyag 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

 
Benzol 

Talaj-közeli 
ózon 
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Arzén

PM10 
Kadmium 
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Az alap levegőterheltséget az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataira 
támaszkodva, a Veszprém településre megadott átlagos levegőterheltség értékekkel 
jellemezzük. A tervezett létesítmény szempontjából meghatározó légszennyező anyagok 
vonatkozásában az alap levegőterheltséget a 14. ábra szemlélteti. Az átlagos napi értékeket 
egy-egy vizsgált időszakra, illetve a „fűtési” idényre és a „nem fűtési” idényre az alábbi 
táblázatokban foglaltuk össze. 

Időszak NO2 CO PM10 
2017. 01. 09. 18,1 g/m3 463 g/m3 20 g/m3 
2017. 01. 10. 37,8 g/m3 838 g/m3 43 g/m3 
2017. 01. 11. 31,1 g/m3 676 g/m3 39 g/m3 
2017. 01. 12. 30,8 g/m3 634 g/m3 33 g/m3 
2017. 01. 13. 26,4 g/m3 415 g/m3 10 g/m3 
2017. 01. 14. 14,8 g/m3 347 g/m3 10 g/m3 
2017. 01. 15. 30,7 g/m3 547 g/m3 14 g/m3 

Alap levegőterheltség napi értékei téli „fűtési” időszakban (forrás: OLM) 

 
Időszak NO2 CO PM10 

2017. 08. 14. 17,1 g/m3 183 g/m3 13 g/m3 
2017. 08. 15. 20,7 g/m3 208 g/m3 14 g/m3 
2017. 08. 16. 18,2 g/m3 231 g/m3 16 g/m3 
2017. 08. 17. 14,4 g/m3 223 g/m3 13 g/m3 
2017. 08. 18. 24,4 g/m3 266 g/m3 18 g/m3 
2017. 08. 19. 5,9 g/m3 160 g/m3 15 g/m3 
2017. 08. 20. 4,3 g/m3 152 g/m3 7 g/m3 

Alap levegőterheltség napi értékei nyári „nem fűtési” időszakban (forrás: OLM) 
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14. ábra Alap levegőterheltség átlagos értékei a vizsgált területen(forrás: OLM) 

 

Olyan légszennyező forrás nincs a vizsgált területen, ami azonosítható levegőterhelést vagy 
az alap légszennyezettséghez képest jelentős levegőterheltséget okozna, az ország hasonló 
külterületeire jellemző háttérterhelés érvényesül a vizsgált környezetben.  

6.2.1.3.Levegőtisztaság-védelmi követelmények 

A tervezett épületek megvalósításával nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet alapján meghatározott és engedélyköteles diffúz forrás. Az építés idején a 
kezdeti munkafázisokban alakulhat ki diffúz forrás a munkaterületeken. Az esetleges diffúz 
kibocsátás ezekről a szabad felületekről származhat. 

Az építmény gépészeti rendszereihez tartoznak olyan kibocsátó források, melyek létesítése és 
működtetése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedélyköteles tevékenység. Az 
épületekben a fűtési berendezésekhez csatlakozó helyhez kötött légszennyező pontforrások 
létesülnek, melyek egyben a várható kibocsátásokat is meghatározzák. 

A levegőterheltség vonatkozásában előírt határértékeket a levegőterheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A főbb légszennyezőanyagok 
határértékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat 
Határérték [g/m3] 

Éves 24 órás Órás 
Szálló por (PM10) III. 40 50 — 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000 
Nitrogén-dioxid II. 40 85 100 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

Levegőterheltségi szint határértékek a főbb légszennyező anyagokra 
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A tüzelőberendezésekre vonatkozó emissziós határértékeket a 140 kWth és az annál nagyobb, 
de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) 
FM rendelet tartalmazza. A létesítmény területén II. kategóriájú tüzelőberendezések 
telepítésére kerül sor. A gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett II. kategóriájú 
tüzelőberendezések kibocsátási határértékei az alábbi táblázatban láthatók. Természetesen az 
előzetes vizsgálattal érintett épületekben gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő fűtési 
berendezések telepítése tervezett, ezért a kibocsátási határértékeknél mi is ezt vettük alapul, 
és mellőztük az egyéb tüzelőanyagok jelenlétét. 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 
Szilárd anyag 5 mg/Nm3 

Szén-monoxid 100 mg/Nm3 
Nitrogén-oxidok 250 mg/Nm3 

Kén-dioxid 35 mg/Nm3 

Technológiai kibocsátási határértékek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján  

6.2.1.4.A létesítmény levegőtisztaság-védelmi bemutatása  

A tervezési területen két telekcsoportban logisztikai épületek nyernek elhelyezést, a 
legnagyobb beépítési magasság 16 m. Az „A” jelű és a „B” jelű épületcsoport elhelyezkedését 
és az épületek telken belüli elrendezését a 15. ábrákon szemléltetjük.  

 

 
15.1. ábra A tervezett épületek elhelyezkedése a tervezési területen (A telek)  
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15.2. ábra A tervezett épületek elhelyezkedése a tervezési területen (B telek)  
 

A beruházási területen funkció szerint logisztikai épületek elhelyezésére kerül sor. A 8. sz. 
főúthoz közelebbi „A” jelű területen 12 db (A1-A11) épület, míg a déli „B” jelű területen 4 db 
(B1-B4) épület kap helyet. Mindkettő helyszínen a logisztikai épületek mellett megvalósulnak 
az útcsatlakozások, a bekötőutak és a telephelyi utak, valamint telken belül a rakodóudvarok 
és a parkolók, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai. A terület feltárása mindkét 
esetben a 8. sz. főút felöl, illetve a főútról lecsatlakoztatott észak-déli irányú bekötőúton 
történik. A területfejlesztés keretében további bekötőutak is épülnek. 

A végleges építész-, gépész- és technológiai tervek az előzetes vizsgálati fázisban még nem 
állnak rendelkezésre. Ezért a várható levegőterhelés és a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 
meghatározása céljából a beépítési jellemzők és az épületfunkciók alapján, a hasonló 
épületeknél tapasztalati úton rögzített adatokkal dolgoztunk. Az épületek meghatározó 
kibocsátó forrásai a fűtési berendezések. Olyan gyártástechnológia betelepítésére, amihez 
jelentős technológiai légszennyezőanyag kibocsátás tartozik nem tervezett. Mivel a 
későbbiekben születik döntés a fűtési rendszerek kialakításáról, az előzetes vizsgálatnál az 
épületek alapterülete alapján szükséges teljesítményigényt vettük figyelembe, így 
épületenként 2-2 db, egy nagyobb és egy kisebb teljesítményű berendezés, illetve helyhez 
kötött pontforrás építésével számoltunk. A kibocsátó források magassága h = 16 m. Az 
épületenként figyelembe vett fűtési berendezéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 
Pontforrás Kapcsolódó berendezés Mennyiség Egységteljesítmény Összes 

teljesítmény 

P1 Kondenzációs gázkazán 1 db 573 kW 573 kW 

P2 Kondenzációs gázkazán 1 db 537 kW 537 kW 

Összesen 1110 kW 

Előzetesen figyelembe vett légszennyező források 

A gázkazánokra közzétett általános gyártói tájékoztatás alapján a legnagyobb CO emisszió 
ECO ≤ 21 mg/m3, az NOx emisszió ENOx ≤ 68 mg/m3. A kazánokhoz csatlakozó füstgáz 
kivezetés DN400 rozsdamentes acélkéményen keresztül történik. Az 1 m3 gáz elégetésekor 
~12,5 m3 füstgáz keletkezik. A gázkazánokra a gyártók által megadott gázfogyasztás 
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legnagyobb értéke QP1 = 56,2 m3/h és QP2 = 35,2 m3/h. Füstgázhőmérséklet átlagosan Tfüst. = 
55 °C. A füstgázmennyiség meghatározása az alábbi táblázatban látható. 

 
REMEHA GAS 610/9 ECO gázkazán REMEHA GAS 310/7 ECO gázkazán 

Gázfogyasztás Füstgázmennyiség Gázfogyasztás Füstgázmennyiség 

56,2 m3/h 702,5 m3/h 35,2 m3/h 440,0 m3/h 

Füstgázmennyiség meghatározása 

Légtechnikai rendszerek az épületek belső tereinek komfort szellőzését és a frisslevegő 
pótlását hivatottak biztosítani. Az épületfunkciókat tekintve légkezelők és elszívó ventilátorok 
telepítésére kerül sor. Mivel szennyezőanyag kibocsátással járó technológia nem kap helyet a 
létesítmény területén, a szellőzés útján szennyezőanyag nem kerül a környezeti levegőbe. Az 
épületeknél szükséges hűtési rendszer nem tartalmaz levegőterhelést okozó berendezést vagy 
kibocsátó forrást. 

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában az épületek alapterületére tekintettel, valamint a 
dokkolóállások és a parkolók számát figyelembe véve határoztuk meg a napi be- és 
kilépőforgalmat járműkategóriák szerint, a 14 db épületre együttesen. Az előzetes vizsgálatnál 
a hasonló épületeknél nyert tapasztalatai adatokat is felhasználtuk. A kapcsolódó forgalom 
mértékét az alábbi táblázatban összegezzük. 

 
Járműkategória Napi forgalom, ÁNF 

Nappali forgalom Éjszakai forgalom 

Személygépkocsi 420 j/nap 336 j/nap 84 j/nap 

Közepes thgk. 210 j/nap 168 j/nap 42 j/nap 

Nehéz thgk. 140 j/nap 168 j/nap 42 j/nap 

Létesítményhez tartozó napi forgalom 

6.2.1.5.Építési tevékenység várható kibocsátásai és levegőterhelése 

Az építési tevékenység során a tereprendezés és az alapozás, valamint a szerkezetépítés idején 
lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól származó, 
környezeti levegőterheltségre számítani. Ezt követően diffúz forrás már nem alakul ki, illetve 
az épületeken belül, zárt térben folytatódik az egyéb építési munka, amihez nem tartozik 
jelentős légszennyezőanyag kibocsátás. Az építés idején helyhez kötött légszennyező 
pontforrás nem létesül. 

A legnagyobb mértékű kibocsátás az építési munkafolyamatok első fázisaiban lesz, így ez 
határozza meg a környezethasználat mértékét is. Az alkalmazott munkagépektől származó 
levegőterhelést a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és 
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) 
GKM-KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján határozzuk meg. 

Az általánosan alkalmazott munkagépektől származó kibocsátást a teljesítményértékek 
alapján az alábbi táblázat tartalmazza. 

Teljesítmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék 

B: 75  P  130 kW 5,0 g/kWh 1,3 g/kWh 9,2 g/kWh 0,7 g/kWh 

Munkagépektől származó levegőterhelés 
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A légszennyezőanyag kibocsátást a névleges teljesítmények figyelembevételével az alábbiak 
szerint határozzuk meg: E (g/h) = P (kW) · L (g/kWh). A 24 órára vetített átlagos órai 
kibocsátásokat az átlagos napi üzemidők és az üzemanyag fogyasztás figyelembevételével a 
az alábbi táblázatban foglaltuk össze.   

 Teljesítmény Fogyasztás CO NO2 CH PM 

Kanalas kotrógép 110 kW 13,4 kg/h 137,5 g/h 253,0 g/h 35,8 g/h 19,3 g/h 

Markológép 105 kW 13,4 kg/h 131,3 g/h 241,5 g/h 34,1 g/h 18,4 g/h 

Összesen 268,8 g/h 494,5 g/h 69,9 g/h 37,7 g/h 

Munkagépektől származó levegőterhelés 
 

A kotrógéppel és a markológéppel történő munkavégzésnél, valamint az anyagmozgatásnál a 
fajlagos szilárdanyag kibocsátás 0,1-0,5 g/t/h. A megmozgatott anyagmennyiség a 
munkagépek normatív kapacitása alapján határozható meg, átlagos üzemidő naponta 4-5 óra. 
Ennek megfelelően a munkavégzés során legfeljebb 42,25 t  0,5 g/t/h = 21,125 g/h, azaz 
0,0213 kg/h szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. Rakodás idején a szilárdanyag 
kibocsátás mértéke 10-20 g/t. A legnagyobb kibocsátási érték figyelembevételével az 
anyagmozgatásnál 42,25 t/h  20 g/t = 845 g/h, azaz 0,845 kg/h szilárd anyag kerülhet a 
környezeti levegőbe. Az összes kibocsátás 0,866 kg/h, azaz 240,6 mg/s. 

Az építéshez használt szállítójárművektől származó kibocsátásokat a napi járműszám és az 
abból levezetett elhaladások száma, valamint a fajlagos kibocsátási értékek alapján határoztuk 
meg. Figyelembe vett elhaladási sebesség v = 70 km/h, napi forgalom n = 72 j/nap. A 
kibocsátásokat az alábbi táblázatban összegeztük. 

Kibocsátó forrás CO NO2 PM 

Tehergépkocsi 0,014 mg/sm 0,007 mg/sm 0,0022 mg/sm 

Szállítójárművektől származó levegőterhelés 
 

A vizsgált építési tevékenységtől származó levegőterhelés hatását, illetve a környezetben 
okozott levegőterheltséget számítással határoztuk meg. A számítást és a vizsgálati 
eredmények ábrázolását az AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező 
rendszer alkalmazásával végeztük el. A számításnál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar 
szabványsorozatot alkalmaztuk. A terület jellemzői alapján a terjedés szempontjából 
figyelembe vett adatok az alábbi táblázatban láthatók. 

Szélsebesség: vsz = 3,75 m/s Hőmérséklet: tk = 10 OC Domborzati viszonyok: dombság 

Légköri stabilitás: normális 
stabilitási érték p = 0,282 

 
Felszín jellege: z0 = 0,25 

Magas vegetáció 

Alap levegőterheltség 

CO NO2 PM10 

852,1 g/m3 21,4 g/m3 31,4 g/m3 

Terjedésszámításnál figyelembe vett területi jellemzők 
 

A tervezett tevékenység legnagyobb hatásterületét a szálló porhoz, azaz a PM10 
koncentrációhoz tartozó terület adja. A munkagépektől származó nitrogén-dioxid  kibocsátás 
értéke 0,0001 mg/s, a szénmonoxid kibocsátás értéke 0,00007 mg/s, ami elhanyagolható 
mértékű levegőterheltséget okoz a munkaterületek környezetében. Ezért a vizsgálat keretében 
a porkoncentrációval érintett terület kiterjedését határoztuk meg a 240,6 mg/s kibocsátási 
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érték alapján. A vizsgálatnál a felületi forrást a pontforrás olyan speciális eseteként tekintjük, 
ahol a füstfáklya a szennyező forrás mértékétől függő hígulási viszonyokkal rendelkezik. 

A „légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb feltételre” és a „terhelhetőség 20 %-nál 
nagyobb feltételre” nem határozható meg hatásterület. A becsléssel kimutatott értékek alapján 
a legnagyobb órás koncentrációérték c = 1,708 μg/m3, ami a munkaterületen és közvetlen 
környezetében, illetve a kibocsátás helyétől számított 22 m-re alakul ki. Hatásterület a 
„maximális érték 80 %-ánál nagyobb feltételre” mutatható ki, ami 47 m.  

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület kiterjedését a 16. ábra szemlélteti.  

 

16. ábra Hatásterület kiterjedése 
 

A várható levegőterheltség jellemző értékeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

Jellemző Érték Távolság 

légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 5,000 μg/m3   

terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 3,714 μg/m3   

maximális érték 80 %-ánál nagyobb 1,366 μg/m3 47 m 

levegőterheltségi szint legnagyobb értéke 1,708 μg/m3 22 m 

Várható levegőterheltség jellemző értékei PM10 légszennyező anyagra 
 
Az összesített hatásterületet a 17. ábra szemlélteti. 
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17. ábra Összesített levegőtisztaság-védelmi hatásterület az építés idején  

 

6.2.1.6. Megvalósulást követő kibocsátás és levegőterhelés 

A megvalósulást követően az épületek használatával összefüggő levegőterhelést a fűtési 
berendezések határozzák meg. Az egyéb légtechnikai berendezések működésével nem kerül a 
környezeti levegőbe légszennyező anyag. A várható levegőkörnyezeti hatást ezért az 
épületeknél tervezett kettő különböző teljesítményű berendezés, valamint a berendezésekhez 
kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrások (P1 és P2) vonatkozásában vizsgáltuk. 
Az előzetes vizsgálat során a kibocsátó forrásokat minden épület esetében P1 és P2 jelzéssel 
azonosítottuk, ami a környezetben várhatóan kialakuló levegőterheltség és a levegőtisztaság-
védelmi hatásterület értékelését segíti. A későbbi tervezésnél és a működési engedélyezésnél 
kibocsátó források azonosítása változhat. 

A légszennyező pontforrások működésétől származó környezeti levegőterheltség mértékét, 
valamint a területi érintettséget számítással határoztuk meg. A számításhoz és a vizsgálati 
eredmények ábrázolásához AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező 
rendszert használtunk. A számításoknál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar szabványsorozatot 
alkalmaztuk. A vizsgálatnál a terület jellemzői alapján figyelembe vett adatokat az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze. 

Szélsebesség: vsz = 3,75 m/s Hőmérséklet: tk = 10 OC Domborzati viszonyok: dombság 

Légköri stabilitási együttható: 

S = 6 (normális), p = 0,282 

Felszíni érdesség: 

z0 = 0,25 m Magas vegetáció 

Átlagos alap levegőterheltség: 

CO 852,1 g/m3, NO2 21,4 g/m3 

Számításnál figyelembe vett adatok 

 
A számítás eredményei az alábbi táblázatokban láthatók. 
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P1 

Vizsgált jellemző Érték Távolság 

Nitrogén-dioxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 10,00 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,82 μg/m3 — 

c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 2,092 μg/m3 17 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 2,669 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 1,733 μg/m3 — 

Szén-monoxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,0 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,3 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb  0,646 μg/m3 17 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 0,824 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 0,535 μg/m3 — 

A P1 jelű forrás működésével összefüggő levegőterheltség és területi érintettség 

 

P2 

Vizsgált jellemző Érték Távolság 

Nitrogén-dioxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 10,00 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,82 μg/m3 — 

c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 1,449 μg/m3 16 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 1,879 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 1,228 μg/m3 — 

Szén-monoxid 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,0 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,3 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb  0,448 μg/m3 16 m 

Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 0,580 μg/m3 10 m 

Átlagos koncentráció a területen 0,379 μg/m3 — 

A P2 jelű forrás működésével összefüggő levegőterheltség és területi érintettség 

 

Nitrogén-dioxid vonatkozásában a P1 jelű pontforráshoz tartozik a nagyobb hatásterület, amit 
a 18. ábra szemléltet. Szén-monoxid szennyezőanyag vonatkozásában szintén a P1 jelű 
pontforráshoz tartozik a nagyobb hatásterület, amit a 19.  ábra szemléltet. Itt szintén a P1 jelű 
légszennyező pontforráshoz tartozik a nagyobb terület, azonban a P2 jelű pontforrás 
hatásterületéhez képest ez csak 1 m-el nagyobb. 
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18. ábra Hatásterület az NO2 légszennyező anyagra 

 

 
19. ábra Hatásterület a CO légszennyező anyagra 

 

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 14. pontja szerint a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb 
terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a 
talajközeli és magas légköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

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

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb. 
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A 17 m-es legnagyobb hatásterületi kiterjedés, valamint az épületek tervezett elhelyezkedése 
alapján a létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a beépítésre kijelölt terület 
határán belül jelölhető ki.  

A szomszédos ingatlanokat a környezetben okozott levegőterheltség már nem érinti! 

6.2.1.7.Szállításból eredő levegőterheltség 

A szállítójárművektől származó légszennyező hatást AIRCALC 5 v5.1.1 típusú számítógépes 
szoftver alkalmazásával végeztük el. A számításoknál az MSZ 21457/1-7:2002 magyar 
szabványsorozatot alkalmaztuk. A forgalom és kibocsátási értékek az alábbi táblázatban 
látható. 

Napi forgalom Mértékadó órai 
forgalom, MÓF 

Vonalas forrás emissziója 

NO2 CO PM10 

350 j/nap 14,6 j/óra 0,0141 mg/sm 0,0142 mg/sm 0,0031 mg/sm 

Szállítási forgalom és kibocsátási értékek 
 

A jellemző szélirányt a vizsgálat során tájékoztató jellegűnek tekintettük, és a légszennyező 
anyagok elszállítódását, illetve a levegőterheltség legnagyobb kiterjedését azzal a feltétellel 
határoztuk meg, hogy az átlagos szélsebesség valamennyi irányban bármikor kialakulhat. 

A tervezett épületekhez tartozó szállítási tevékenységtől származó légszennyezőanyagok 
maximális koncentráció értékei alapján az utak környezetében 1 m-es sáv lesz érintett a 
levegőterheltség szempontjából. Az összegződő szállítási forgalom a 8. sz. főutat veszi 
igénybe, a beruházási terület közelében található 2x2 sávos főút környezetében nincs beépített 
terület, illetve levegőkörnyezeti szempontból érintett terület. A távolabbi, települést elkerülő 
körút mentén már több irányban is megoszlik a forgalom, ami a koncentráció értékek 
csökkenését jelenti az utak mentén. A koncentráció értékeket az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze. 

  
Légszennyezőanyag 

Maximális 1 órás koncentráció 
értékek 

 
Határérték 

 
Terhelés a határérték 

%-ában 
Koncentráció Távolság 

Szén-monoxid 10,241 g/m3 1 m 10 000 g/m3 0,1 % 

Nitrogén-dioxid 2,322 g/m3 1 m 100 g/m3 2,3 % 

Szálló por PM10 2,236 g/m3 1 m 50 g/m3 4,5 % 

Szállítási forgalommal összefüggésben kialakuló levegőterheltség 

6.2.1.8.Levegőtisztaság-védelmi összefoglalás  

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység 
megkezdésével, illetve az épületek megvalósításával a várhatóan kialakuló levegőkörnyezeti 
hatás csak a beépítésre kijelölt területet érinti. A tervezett légszennyező forrásokhoz tartozó 
hatásterület az épületek számára helyet adó ingatlant érinti. Az épületekhez tartozó helyhez 
kötött légszennyező pontforrások létesítése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján engedélyköteles tevékenység. A létesítési engedélyt a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság az építési engedélyezési eljárás keretében, a szakhatósági 
állásfoglalásának kiadásával együtt adja meg.  

Ehhez el kell készíteni a légszennyező források létesítésére irányuló részletes 
adatszolgáltatást.  
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A megvalósítás után a kibocsátó források működtetése minden épület esetében 
engedélyköteles tevékenység, így levegőtisztaság-védelmi engedély alapján lehet az 
üzemeltetést megkezdeni, valamint a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni. 

Az épületekhez tartozó szállítási és látogatói forgalom miatt olyan mértékű légszennyezettség 
nem alakul ki, ami kimutatható módon befolyásolná a levegőkörnyezeti helyzetet. 
Kijelenthető, hogy a kapcsolódó forgalom következtében kialakuló levegőterheltség nem 
haladja majd meg a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, mivel a kibocsátási értékek 
is elhanyagolható mértékűek lesznek. Az építési tevékenység során a tereprendezés és az 
alapozás, valamint a szerkezetépítés idején lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül 
diffúz kibocsátó forrásoktól származó környezeti levegőterheltségre számítani. Ezt követően 
diffúz forrás már nem alakul ki, illetve az épületeken belül, zárt térben folytatódik az egyéb 
építési munka, amihez nem tartozik jelentős légszennyezőanyag kibocsátás. Az építés idején 
helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben nem kell 
jelentős környezeti hatásra számítani. A tervezett épületek kialakításával járó építési 
tevékenység és a későbbi működtetés megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  

A tevékenység megkezdésének levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs akadálya.  

6.2.2. FÖLDTANI KÖZEGEKET ÉRŐ HATÁSOK 

6.2.2.1.Földtani közegek jelenlegi környezeti állapota  

A földtani közeg szennyezettségi állapotára vonatkozó vizsgálatok nem történtek. 

6.2.2.2.A kivitelezési munkálatok hatása a földtani közegek környezeti állapotára 

A tervezett beruházás eddig beépítetlen területrészen valósul meg, így vizsgálni szükséges a 
kivitelezési munkák földtani közeget érintő hatásait. 

A felhasznált anyagok vonatkozásában a környezetre ártalmatlan anyagok kerülnek 
beépítésre. 

Az építkezés alatt használt gépek és berendezések környezetvédelmi szempontokat is ki kell, 
hogy elégítsenek. Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is 
rendszeres ellenőrzéssel kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) 
megakadályozni. 

Az építési munkák során a termőföld védelméről szóló törvény értelmében az építési munkák 
előtt a humusztakarót le kell termelni és a parkosításig külön depóniában kell tárolni, vagy a 
területről el kell szállítani. Deponálás esetén a depóniákat gondozni, az allergizáló 
gyomnövényeket irtani kell. 

Amennyiben a fel nem használt humuszos talajtömeg elszállítása szükséges, felhasználásáról 
a hatályos jogszabályok szerint lehet intézkedni. 

A beruházás megkezdése előtt a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásai szerint 
talajvédelmi tervet kell készíteni. 

A kivitelezés során különös gondot kell fordítani az esetleges környezetszennyezések 
megakadályozására. 

A tervezett létesítmények megvalósításakor: 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 46 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

- Ügyelni kell arra, hogy az építés során a földtani közegbe, felszíni és felszín alatti 
vizekbe, időszakos vízfolyásokba szennyezőanyag ne kerülhessen. 

- Gondoskodnia kell a keletkezett hulladék és törmelék ártalommentes elhelyezéséről. 

- Az építés során keletkező veszélyes hulladékot (mely körét a 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet határozza meg) a rendelet előírásainak megfelelően kell gyűjteni, 
tárolni, szállítani, bejelenteni, dokumentálni. 

6.2.2.3.Földtani közegek környezeti állapota az üzemszerű tevékenység során 

Az Ipari Park hulladékgyűjtési rendszere biztosítja, hogy a képződő kommunális és veszélyes 
hulladékok a terület talajaival kapcsolatba ne kerüljenek, azokra káros hatást ki ne 
fejthessenek. 

Az irodai és raktározási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet 
javasoljuk a vízbázis védőövezeten kívül elhelyezni, tekintettel arra, hogy a „C” 
védőövezeten történő elhelyezés a 22309/2007. ügyszámú, 45195/2010 iktatószámú határozat 
értelmében csak környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat, illetve az 
ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg. 

A beruházás keretében a B telken megvalósuló gépjármű javítóműhely és gépjármű mosó 
épületekben lesz elhelyezve, így azokból üzemszerű körülmények között szennyezőanyagok 
nem kerülhetnek ki. 

Ugyancsak a B telken, annak egy a bérlői igénynek megfelelően leválasztott részén, a telepi 
üzemanyag igény kizárólagos kiszolgálására RHD-30 típusú üzemanyag kutat terveznek 
telepíteni, amely kármentőtérrel és túltöltés biztosítással ellátott.  A folyadéktömör 
kialakítású, behegesztett acél válaszfallal leválasztott kármentőtér – mely a tárolható gázolaj 
teljes mennyiségét képes befogadni - biztosítja, hogy a tartály esetleges kilyukadása, vagy 
egyéb műszaki meghibásodás estén a kiömlő gázolaj ne kerülhessen ki a berendezésből és a 
környezetet ne szennyezhesse. 

Annak érdekében, hogy az üzemanyag technológia ne érintkezhessen a földtani közeggel a 
kimérő terület egészét tetővel tervezik lefedni, valamint a kimérőszigetet a környező 
burkolattól szintkülönbséggel is el tervezik választani. Az ismertetett műszaki megoldásokkal 
biztosítható, hogy a földtani közegbe üzemszerű körülmények között nem juthat az 
üzemanyag tárolásból származó kockázatos anyag. 

Mind a gépjármű javítóműhely, mind a gépjármű mosó, mind az üzemanyag kút telepítési 
helye olyan, hogy az nem érint sem vízbázis védőterületet, sem fokozottan érzékeny felszín 
alatti területet. 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosa/üzemeltetője üzemi 
vízminőségi kárelhárítási tervet készít, egyben megfelelő kárelhárítási rendet alakít ki annak 
érdekében minden szennyezőanyagot, ami a burkolatokra kerül, azonnal eltávolítanak, mielőtt 
a csapadék lemoshatná. Ennek érdekében a szükséges helyeken kármentesítési anyagokat kell 
tartani. 

Emellett az ipari park üzemeltetése során naponta megvizsgálják, került-e szennyezőanyag a 
környezetbe/burkolatokra és azt haladéktalanul eltávolítják. 

A beruházás megvalósulása, üzemelése és napi forgalma a talaj és a földtani közegek 
környezeti állapotát a tervezett napi rendszerességű ellenőrzések és a beépített védelmi 
berendezések (olajfogók, szűrők) kiépülése, ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása 
esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.  
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A földtani közeg esetében a beruházás hatásterülete az ingatlanhatáron belül marad. 

6.2.2.4.Havária 

Az építkezési munkák során havária eseményként jelentkezhet a munkagépek kenő vagy 
üzemanyagainak meghibásodásból származó elfolyása. Az elfolyt kenő vagy üzemanyagok 
által érintett talajt, felitató anyagot elkülönített, zárt konténerbe kell gyűjteni és  veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet szerint kell kezelni.  

Az üzemszerű tevékenység során jelentkező havária események a közlekedési és szállítási 
tevékenységből, vagy a zárt rendszerű közművek katasztrófa hatására bekövetkező 
meghibásodásból származhatnak. A tervezett üzemanyagkút a tárolt anyag térfogatának 
megfelelő kármentő térrel ellátott, így a tartály lyukadása esetén a teljes tárolt mennyiség 
felfogható. Az üzemanyagkút továbbá a csapadékvíz elvezető rendszertől teljesen szeparált, 
így az üzemanyag technológiából származó földtani közeg veszélyeztetés rendkívül kisfokú.     

A havária események elhárítására a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése 
alapján környezetvédelmi kárelhárítási intézkedési tervet kell készíteni, melyben szabályozni 
kell a kialakult környezeti károk forrásának megszüntetésére és a kialakult károk 
felszámolására hozandó intézkedéseket, az elhárításban résztvevő személyek és eszközök 
listáját, valamint az esemény dokumentálásának a módját, az értesítendő hatóságok körét. 

6.2.3. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZRENDSZEREKET ÉRŐ HATÁSOK 

6.2.3.1.Felszín alatti vizek építéshidrológiai és környezeti állapota 

Az Ipari Park létesítéséhez a Rehabexpert Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 42-46.) készített 
területismertető talajvizsgálati jelentést. 

A 01/07/2017 törzsszámú talajvizsgálati jelentésben dokumentáltak szerint a területen 
mélyített (max 6,0m ) fúrásokban 2017. június 12-én talajvíz nem jelentkezett, így a talajvíz 
környezeti állapotáról nem áll rendelkezésre információ.   

6.2.3.2.A felszíni vizek környezeti állapota a tervezési területen és környezetében  

A felszíni vizek minőségéről jelen fázisban nem állnak rendelkezésre információk, tekintettel 
arra, hogy a beruházási terület közvetlen környeztében állandó felszíni vízfolyás nincs. 

6.2.3.3.Felszín alatti vizek környezeti állapotváltváltozása az építés, valamint az 
üzemelés során 

Az építési munkák során a talajvíz veszélyeztetés nem áll fent, mivel a földtani felépítésből 
adódóan a területen klasszikus értelemben vett összefüggő talajvíz a felszín közelében nem 
alakult ki. A felszínközeli kőtörmelék azonban a csapadékvizet mélyebbre vezeti, így a 
termett kőzet felszínén szivárgó vizek jelentkezhetnek. 

A területen ezen szivárgó vizek veszélyeztetése csak közvetve áll fenn, olyan esetekben, 
amikor a meghibásodott munkagépekből kenő vagy üzemanyag kerül a talajra és onnan 
bemosódás után a felszín alatti környezetbe. Ennek a lehetőségnek a kizárására csakis 
kifogástalan állapotú munkagépek dolgozhatnak a területen, melyet a beszállító 
vállalkozóktól meg kell követelni és ellenőrizni. 
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Az irodai és raktározási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet 
javasoljuk a vízbázis védőövezeten kívül elhelyezni, tekintettel arra, hogy a „C” 
védőövezeten történő elhelyezés a 22309/2007. ügyszámú, 45195/2010 iktatószámú határozat 
értelmében csak környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat, illetve az 
ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg. 

A beruházás keretében a B telken megvalósuló gépjármű javítóműhely és gépjármű mosó 
épületekben lesz elhelyezve, így azokból üzemszerű körülmények között szennyezőanyagok 
nem kerülhetnek a csapadékvíz elvezető rendszerbe és onnan a befogadó időszakos 
vízfolyásba. 

Ugyancsak a B telken, annak egy az előzetes bérlői igénynek megfelelően leválasztott részén, 
a telepi üzemanyag igény kizárólagos kiszolgálására RHD-30 típusú üzemanyag kutat 
terveznek telepíteni, amely kármentőtérrel és túltöltés biztosítással ellátott.  A folyadéktömör 
kialakítású, behegesztett acél válaszfallal leválasztott kármentőtér – mely a tárolható gázolaj 
teljes mennyiségét képes befogadni - biztosítja, hogy a tartály esetleges kilyukadása, vagy 
egyéb műszaki meghibásodás estén a kiömlő gázolaj ne kerülhessen ki a berendezésből és a 
környezetet ne szennyezhesse. 

Annak érdekében, hogy az üzemanyag technológia ne érintkezhessen a csapadékvízzel a 
kimérő terület egészét tetővel tervezik lefedni, valamint a kimérőszigetet a környező 
burkolattól szintkülönbséggel is el tervezik választani. Az ismertetett műszaki megoldásokkal 
biztosítható, hogy a csapadékvíz rendszerbe üzemszerű körülmények között nem juthat az 
üzemanyag tárolásból származó kockázatos anyag. 

Mind a gépjármű javítóműhely, mind a gépjármű mosó, mind az üzemanyag kút telepítési 
helye olyan, hogy az nem érint sem vízbázis védőterületet, sem fokozottan érzékeny felszín 
alatti területet. 

Normál üzemi körülmények között a csapadékvízgyűjtő rendszert nem terhelhetik 
szennyezőanyagok, mivel a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-1195-0002/2018. 
iktatószámú, 2018. május 23.-án kelt szakvéleménye szerint csapadékvizeknek az időszakos 
vízfolyás árkába vezetése a terület fokozott érzékenysége miatt csak akkor engedélyezhető, ha 
az nem szennyezett, ha minden szennyezőanyagot, ami a burkolatokra kerül, azonnal 
eltávolítanak, mielőtt a csapadék lemoshatná. 

Ennek biztosítására a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park 
tulajdonosa/üzemeltetője üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet készít, a megfelelő 
kárelhárítási rend kialakítására és a kármentesítési anyagok helyszínen tartására vonatkozóan. 

A Vízügyi Igazgatóság álláspontja szerint az időszakos vízelvezető árokba tervezett bevezetés 
akkor engedélyezhető, ha a bevezetett víz szennyezetlen. Ennek érdekében az Ipari Park 
üzemeltetése során naponta meg kell vizsgálni, hogy került-e szennyezőanyag a környezetbe, 
és amennyiben igen, azt azonnal eltávolítják, mielőtt a csapadékvíz elvezető rendszerbe jutna. 
Ezt a Vízügyi Igazgatóság javasolja ezt az üzemeltetés feltételeként előírni, és a betartását 
ellenőrizni.  

A területre hulló csapadékot a felszínközeli helyzetű kőtörmelék a terepszint alá vezeti, ahol 
az a termett kőzet felszínén szivárgó vízként jelenhet meg. Ez a folyamat hasonló ahhoz, ami 
a beruházási területtől K-irányban, a topográfiai térkép alapján is megállapítható, miszerint a 
térképen jelölt forrásokból származó víz egy idő után a törmelékes feltalaj következtében  
befogadó nélkül is megszűnik, a felszín alá bukik. Valószínűsíthetően a meglévő időszakos 
vízfolyás árkába történő bevezetés esetén is ez a folyamat fog lejátszódni, vagyis a 
bevezetésre kerülő tiszta csapadékvíz egy jelentős része el sem fog jutni a befogadóig, 
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hasonlóan a jelenleg is meglévő állapothoz, egy idő után egy jelentős része a felszín alá fog 
vezetődni.     

A felszín alatti vizek esetében hatásterület – tekintettel arra, hogy az időszakos vízfolyásba a 
jelenlegi állapottal megegyező módon csak tiszta csapadékvizek kerülnek bevezetésre – nem 
jelölhető ki. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a felszíni és felszín alatti vizek védelme a tervezett 
megelőző intézkedésekkel és azok szigorú betartásával biztosítható. 

6.2.3.4.Vízminőségvédelmi monitoring 

Az időszakos vízfolyásba történő csapadékvíz bevezetés minőségét rendszeres időközönként 
ellenőrizni kell. Az ellenőrzés rendszeres akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal, vagy az 
elvezető rendszerbe épített folyamatos érzékelőkkel is biztosítható. 

A mérési eredményekről a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Vízügyi Igazgatóságot is 
rendszeresen tájékoztatni kell.  

A vizsgálandó komponens: összes alifás szénhidrogén (TPH).     

6.2.4. HAVÁRIA 

Arra az esetre, amennyiben olyan mértékű havária következne be a területen, amely során 
nem akadályozható meg valamilyen szennyezőanyagnak a csapadékvíz elvezető rendszerbe 
mosódása, a területen olyan tisztító (olajfogó és zeolitos szűrő) rendszer lesz telepítve (mind 
az A, mind a B telek esetében, amellyel biztosítható, hogy ebben az igen ritkán előforduló 
esetben sem kerülhet „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag 
koncentrációjú víz a csapadékvizet befogadó árokba. Ezen a tisztítón csak a tetőkről 
összegyűlő csapadékot nem vezetődnek át, és a rendszer biztonsági elemeként működne, de 
az üzemeltetés során elsődleges cél bármilyen szennyezőanyag csapadékvíz rendszerbe 
jutásának megakadályozása. 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosának/üzemeltetőjének 
üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet kell készítenie és tekintettel a telepítési környezetre 
szigorúan be kell tartania, tartatnia.  

6.2.5. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

A fejezetben bemutatjuk a tervezési területet és a beépítésre kijelölt ingatlanok környezetét, 
meghatározzuk a zaj elleni védelem követelményeit, vizsgáljuk a tervezett 
környezethasználattal összefüggő zajvédelmi hatásterületet és a területi érintettséget, valamint 
a zajterhelési határértékek teljesülését. 

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat és műszaki előírásokat alkalmaztuk: 

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

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

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról 

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

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány a környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
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MSZ 15036: 2002 magyar szabvány hangterjedés a szabadban 

6.2.5.1.A vizsgált terület zajszempontú bemutatása 

A tervezett létesítmény elhelyezkedését, valamint a tervezési terület környezetét a 20. ábra 
szemlélteti. 

 

 

20. ábra Tervezési terület és környezete (forrástérkép: Google Earth) 
 

A zaj elleni védelem követelményeit a határértékek és az eljárási szabályok vonatkozásában 
az építési övezeti kategóriák alapján határoztuk meg. A figyelembe vett jogszabály: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2017. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról. 

A beruházási terület építési övezetbe sorolása „Gip-14” gazdasági- és iparterület. A helyi 
építési szabályzat alapján a tervezett tevékenység és beépítés összhangban van a 
településrendezési eszközökkel. Az övezeti besorolás és az ahhoz kapcsolódó zajvédelmi 
kategóriába sorolás alapján mind a tervezési terület, mind annak környezete illeszkedik a 
tervezett létesítménnyel kialakuló területhasználathoz és az építményfunkcióhoz. Az övezeti 
besorolások az 1. ábrán láthatók. 

A tervezési területet északi oldalon „Ev” erdőterület határolja, majd a 8. sz. főút nyomvonala 
helyezkedik el, ami az országos közúthálózatba tartozó 2x2 sávos elsőrendű főút. A főút két 
oldalán fenyvessel fedett erdőterület húzódik. Távolabb nagy kiterjedésű „Má” általános 
mezőgazdasági terület, abba beékelődve „Kb” nyersanyag kitermelés céljára szolgáló terület, 
valamint „Tk” természetközeli terület található. Az „Má”, „Kb” és „Tk” területek az övezeti 
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besorolásnak megfelelően nincsenek beépítve. A legközelebbi épületek a Kádárta major 
területén helyezkednek el tervezési területtől számított 1950 m-re, itt azonban nincs zaj ellen 
védendő épület. Lakóterületek és zaj ellen védendő épületek a Kádárta, Tószeg utca és Győri 
utca mentén helyezkednek el, távolságuk 2000 m és 2100 m, illetve ennél nagyobb. Észak-
nyugati irányban, Veszprém és Kádárta között a 82. sz. főút (Külső-Kádártai út) észak-
nyugati oldalán helyezkedik el a Bedevölgy utca és a Kapitány utca mentén a F+1 emelet 
magas lakóházakból álló kisebb lakópark. Az épületek és a főút között zajárnyékoló földtöltés 
húzódik. Az épületek távolsága 2500 m és ennél nagyobb. Nyugati és dél-nyugati irányban 
nagy kiterjedésű „Ev” erdőterület, valamint a „K-közl-01” közlekedéshez kapcsolódó épület 
elhelyezésére szolgáló terület, illetve az egykori repülőtér területe helyezkedik el. Távolabb a 
Keleti-útgyűrű széléig húzódó „Má” általános mezőgazdasági terület található. A Keleti-
útgyűrű belső oldalán a Veszprém, Boglárka utca és Sólyi utca mentén helyezkednek el a 
tervezési területhez legközelebbi zaj ellen védendő épületek és lakóterületek. Az épületek 
távolsága 2900 m és ennél nagyobb. Dél-nyugati irányban szintén „Má” általános 
mezőgazdasági terület található a Veszprém-Kádárta összekötőút nyomvonaláig. Déli 
irányban a Szentkirályszabadja repülőtér (egykori MH Helikopter ezred) területe, a repülőtér 
túloldalán „Má” általános mezőgazdasági terület található. Zaj ellen védendő terület ezen az 
oldalon nincs. Keleti oldalon nagy kiterjedésű „Ev” erdőterület és „Gksz” gazdasági-
kereskedelmi és szolgáltató terület, valamint „K-Vás-01” különleges terület (Vásár, kiállítás 
és kongresszus területe) található. Ebben az irányban a legközelebbi beépített terület, illetve 
zaj ellen védendő terület a Litér, Eperfa utca és Nyárfa utca családi házas lakóterülete, 
valamint a település nyugati szélén elhelyezkedő temető. 

A település széle és a tervezési terület közötti távolság 1650 m. A tervezési terület 
környezetére jellemző a markáns, többnyire örökzöld fákból álló növényborítottság, valamint 
a domboldalakkal szeldelt terepfelszín. Emiatt a létesítmény számára kijelölt terület irányából 
nincs közvetlen rálátás a lakóterületekre. 

6.2.5.2.A terület jelenlegi zajhelyzete 

A vizsgált területen és környezetében, valamint a beépítésre kijelölt ingatlanokhoz 
legközelebbi lakóterületeken a tervezett logisztikai épületekkel azonos típusú vagy jellegű, 
valamint azonosítható üzemi zajforrás jelenleg nincs. Mivel a mérési pontokon más üzemi 
zajforrás hatása nem észlelhető, a terület jelenlegi zajhelyzetét az LA95 95%-os A-
hangnyomásszintek alapján mutatjuk be. A vonatkoztatási időre érvényes LA95 mennyiség az 
MSZ 18150-1:1998 magyar szabvány 4.1.5 szakaszban előírtak szerint került meghatározásra. 
A háttérterhelést helyszíni műszeres mérések alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Vizsgált terület Háttérterhelés, LA95 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 
Tervezési terület és környezete 32,1 dB 28,5 dB 

Kádárta, Tószeg utca és Győri utca mentén 34,0 dB 29,5 dB 
Veszprém, Boglárka utca és Sólyi utca mentén 35,5 dB 30,0 dB 

Litér, temető szélén 33,1 dB 28,4 dB 

Háttérterhelés a vizsgált területen 

 
A fenti táblázatban feltüntetett üzemi háttérterhelés mellett a lakóterületi úthálózattól, a 8. sz. 
főúttól és a 82. sz. főúttól, valamint a Keleti-útgyűrű forgalmától származó közlekedési zaj 
érvényesül a vizsgált területen. A közlekedéstől származó zajszinteket nem a 
háttérterhelésnél, hanem a tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállításokkal összefüggő 
közlekedési zajterhelés értékelésénél vesszük figyelembe. A tervezett létesítmény építési 
területén és környezetében más üzemi zajforrástól származó zaj szubjektív megfigyeléssel és 
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méréssel nem mutatható ki, a KN tényezőt a határértékek megállapításánál nem kell 
alkalmazni.  

Az összegződő szállítási forgalom a 8. sz. főutat érinti, melyen kettő irányban oszlik meg a 
forgalom, majd a távolabbi célterületek felé haladva a Keleti-útgyűrű áll rendelkezésre. A 
főutat a tervezési terület felöl rövid szakaszon, már meglévő bekötőúton  a bekötőút a 45 + 
576 km szv-ben csatlakozik a 8. sz. főúthoz  érik el a járművek mind az építés idején, mind a 
megvalósulást követően. Mivel a kapcsolódó szállításokat tekintve a legnagyobb közlekedési 
zajterhelés a 8. sz. főút mentén alakul ki, a vizsgálatba is ezt az útszakaszt vontuk be. Az 
eljárás továbbá megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt feltételnek is. 

A 8. sz. út forgalmától származó zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 2016. évre 
közzétett legutolsó forgalmi adatokra tekintettel határoztuk meg. Az átlagos napi forgalom 
ÁNF = 27831 j/nap, ebből a nehézgépjármű forgalom NFNGJM =  2052 j/nap. A napi forgalmat 
az alábbi táblázatban foglaltunk össze.  

I. akusztikai járműkategória II. akusztikai járműkategória III. akusztikai járműkategória 

24060 j/nap 1146 j/nap 1254 j/nap 

Forgalmi adatok a 8. sz. főút vonatkozásában 

A vizsgált útszakasz jelenlegi forgalmától származó közlekedési zajterhelést az út mentén 
kijelölt 7,5 m-es referenciapontra határoztuk meg a stratégiai zajtérképek, valamint az 
intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM 
rendeletben előírtak szerint. A vizsgálati pont magassága 1,5 m, a vizsgálatba vont útszakasz 
szélességét a helyszíni adottságok szerint rögzítettük. Akusztikai érdességi kategória: D, K = 
6,7. 

Az elhaladási sebességet a KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő 
nappal TM = 16 óra, éjjel TM = 8 óra. A közúti forgalomból származó zajterhelés 
szempontjából kritikusnak tekintett területeken a közúti zaj terjedése akadálytalan. A 
zajforrás és a megítélési pont között jelentős növénysáv nincs, így a növénysávtól függő 
korrekciót nem vettük figyelembe. Az út és az észlelési pont között árnyékoló létesítmény 
nincs, így hangárnyékolástól függő korrekciót szintén nem vettünk figyelembe.  

Az akusztikai járműkategóriákhoz tartozó forgalmat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Az 
Leq(d,h) megítélési zajterhelést a további táblázatok tartalmazzák.  

Járműkategória Qnappal Qéjjel 

I. 1368,4 j/h 270,7 j/h 

II. 64,5 j/h 14,3 j/h 

III. 69,0 j/h 18,8 j/h 

Napi forgalom megoszlása a vizsgált közút vonatkozásában 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 84,4 - 4,50 dB 0 dB 79,9 dB 

II. 85,2 - 16,7 dB 0 dB 68,5 dB 

III. 88,4 - 16,4 dB 0 dB 72,0 dB 

Eredő 80,8 dB 

Közlekedési eredetű zajterhelés a 8. sz. főút mentén nappal 
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Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 84,4 - 11,5 dB 0 dB 72,9 dB 

II. 85,2 - 23,2 dB 0 dB 62,0 dB 

III. 88,4 - 22,0 dB 0 dB 66,4 dB 

Eredő 74,1 dB 

Közlekedési eredetű zajterhelés a 8. sz. főút mentén éjjel 

6.2.5.3.Zaj elleni védelem követelményei 

Mivel a tervezett létesítmény számára kijelölt terület környezetében nincs zaj ellen védendő 
épület, azt vizsgáltuk, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek a 
környezethasználattal érintett terület határaitól mekkora távolságokban teljesülnek, és ezen a 
távolságon belül találhatók-e zaj ellen védendő épületek. A beruházási területhez 
legközelebbi zaj ellen védendő területek szélén vizsgálati pontot jelöltünk ki.  

Az üzemi zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
melléklete alapján, az alábbi táblázatban összegezzük. 

Vizsgálati pont helye Zajvédelmi kategória 
Zajterhelési határérték, LTH 

nappal (6-22 h) éjjel (22-6) 

Kádárta, Győri utca 14. Kertvárosias lakóterület 50 dB 40 dB 

Veszprém, Bedevölgy utca 1. Kertvárosias lakóterület 50 dB 40 dB 

Veszprém, Boglárka utca 1. Kisvárosias lakóterület 50 dB 40 dB 

Litér, temető szélén Temető területe 50 dB 40 dB 

Üzemi zajterhelési határértékek 

Az ellenőrző számítás eredményét tervezési irányérték alkalmazásával értékeltük. A tervezési 
irányérték jelen esetben megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
mellékletben előírt zajterhelési határértékkel. A tervezési irányérték így 

     Lt = LTH     (1) 

Az (1) alapján 

Nappal Lt = 50 dB, 

Éjjel Lt = 40 dB. 

Hatásterület követelményértékek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint: 

Mezőgazdasági- és erdőterületek 
irányába 

nappal 45 dB, éjjel 35 dB 

Lakóterületek és a temető irányába nappal 40 dB, éjjel 30 dB 
 
Üzemeltetés szempontjából a hatásterület kiterjedését a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján határoztuk meg, mivel a háttérterhelés minden esetben 10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési határérték. A hatásterületet a nagyobb kiterjedést adó éjszakai 
időszakra vizsgáltuk. 
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Az építési tevékenységre vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 2. melléklete alapján, az alábbi táblázatban összegezzük. 

Zajtól védendő épület Zajvédelmi kategória Építési munka várható 
időtartama 

Határérték, LTH 

Kádárta, Győri utca 14. Kertvárosias lakóterület

1 évnél több 55 dB 40 dB 
Veszprém, Bedevölgy utca 1. Kertvárosias lakóterület
Veszprém, Boglárka utca 1. Kisvárosias lakóterület

Litér, temető szélén Temető területe 

Építési tevékenységtől származó zajra előírt határértékek 

 
Az építőipari kivitelezés időtartamára a jelenlegi vizsgálati fázisban nem áll rendelkezésre 
adat, mivel az épületek csak konkrét igény esetében épülnek. Emiatt az ipari park teljes 
kiépülése optimális esetben 5-10 év alatt valósul meg. Ezért az építésnél az „1 évnél több” 
időszakot vettük figyelembe. 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete tartalmazza. A határértékeket a 8. sz. főút 
vonatkozásában az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Érintett terület Nappal (6-22 óra) Éjjel (22-6 óra) 

Mezőgazdasági övezet és lakóterület 65 dB 55 dB 

Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei 

A védendő területeken a zajterhelési pontokat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében 
előírtak szerint jelöltük ki, miszerint a zajterhelési határértékeknek épületek azon védendő 
homlokzata előtt kell teljesülni, amelyen 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség 
nyílászárója van. Litér település esetében a temető szélén jelöltünk ki a vizsgálathoz terhelési 
pontot, mivel a tervezési terület és a temető közötti távolság kisebb, mint a tervezési terület és 
a lakóházak közötti távolság. Ebben az esetben a helyi építési szabályzattól függetlenül az 
50/40 dB zajterhelési határértékeknek kell teljesülnie. 

6.2.5.4.Tervezett létesítmény zajszempontú bemutatása 

A tervezési területen két telken (A és B) nyernek elhelyezést az épületek. A 8. sz. főúthoz 
közelebbi „A” jelű telken 12 db A1-A12 jelű épület, míg a „B” jelű telken 4 db B1-B4 jelű 
épület kap helyet. Mindkettő helyszínen a logisztikai épületek mellett kialakításra kerülnek az 
útcsatlakozások, a bekötőutak és a telephelyi utak, valamint telken belül a rakodóudvarok és a 
parkolók, illetve a csapadékvíz elvezető rendszerek. Az „A” jelű és a „B” jelű épületcsoport 
elhelyezkedését és az épületek telken belüli elrendezését a 15.1-15.2-3. ábrán szemléltettük.   

A beruházási területen funkció szerint logisztikai/raktározási épületek elhelyezésére kerül sor. 
A végleges építési-, gépész- és technológiai tervek az előzetes vizsgálati fázisban még nem 
állnak rendelkezésre. A zajkibocsátás és a zajvédelmi hatásterület meghatározása céljából 
ezért a beépítési jellemzők és az épületfunkciók alapján, a hasonló épületeknél tapasztalati 
úton rögzített adatokkal dolgoztunk.  

Az épületek meghatározó zajforrásai: technológiai zaj miatt az épülethomlokzatok és tetők, a 
szállítójárművek, valamint a légtechnikai-, szellőző-, fűtő- és hűtő berendezések. A 
létesítmény egészét tekintve az alábbi táblázat szerinti zajforrások telepítésére kerül sor, amit 
minden épület esetében azonosnak tekintünk. 
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Zajforrás Zajforrás helye Jellemző 

Technológia Épületen belül Lp = 76-78 dB 

Kazánház Épületben, zárt térben Lp = 58 dB; LWfal = 39 dB 

Épület külső határoló szerkezete Szabadban LWfal,tető = 59 dB 

Légkezelő (2 db) Tetőn, szabadban LW = 92 dB 

Kültéri hűtőgép (2 db) Tetőn, szabadban LW = 90 dB 

Elszívó ventilátor (2 db) Tetőn, szabadban LW = 72 dB 

Szállítójárművek Épület melletti dokkolóállás LW = 86 dB 

Létesítmény környezeti zajforrásai 

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában az épületek alapterületére tekintettel, valamint a 
dokkolóállások és a parkolók számát figyelembe véve határoztuk meg a napi be- és 
kilépőforgalmat akusztikai járműkategóriák szerint, a 16 db épületre együttesen. Az előzetes 
vizsgálatnál a hasonló épületeknél nyert tapasztalatai adatokat is felhasználtuk. A kapcsolódó 
forgalom mértékét az alábbi táblázatban összegezzük. 

Akusztikai járműkategória Napi forgalom, ÁNF Nappali forgalom Éjszakai forgalom 

I. ak. jk. 420 j/nap 336 j/nap 84 j/nap 

II. ak. jk. 210 j/nap 168 j/nap 42 j/nap 

III. ak. jk. 140 j/nap 168 j/nap 42 j/nap 

Létesítményhez tartozó napi forgalom 

6.2.5.5.Telepítés és építés fázisa 

Az épületek telepítéséhez szükséges építési munkálatok, így a betonozás és a falszerkezetek 
kialakítása, a nyílászárók és a burkolt felületek építése, valamint az egyéb szerkezetépítés és a 
szerelvényezés idején a telekhatárokkal szomszédos, illetve azokhoz legközelebbi területeken 
időszakosan az építési, illetve az építéshez tartozó szállítási-, és anyagmozgatási 
műveletekből származó zaj okoz zajterhelést. Az alkalmazott építőipari munkagépek és a kézi 
szerszámok működtetéséből, valamint a rakodástól eredő zaj lesz a meghatározó. Előzetesen a 
legnagyobb zajkibocsátással számolunk annak feltételezésével, hogy a 8 órás megítélési 
időben mindig lesz zajkibocsátás. Éjjel terv szerint nem lesz építési tevékenység. 

Az építőipari munkagépek zajkibocsátását az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM 
együttes rendelet 1. melléklete alapján határoztuk meg, amit az alábbi táblázatban foglaltunk 
össze. 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint-határérték 

Univerzális földmunkagép P = 105 kW LW = 104 dB 

Rakodógép P = 108 kW LW = 104 dB 

Építőipari teheremelő P > 15 kW LW = 93 dB 

Rakodógép P > 55 kW LW = 101 dB 

Kompresszor P > 55 kW LW = 98,5 dB 

Gyorsdaraboló — LW = 103 dB 

Döngölőgép P = 50 kW LW = 101 dB 

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103 dB 

Építőipari munkagépek zajjellemzői 

Jelen vizsgálati fázisban azt vizsgáltuk, hogy a várható építési zaj miatt milyen feltételekhez 
kell kötni az építési tevékenységet, annak megkezdését és folytatását a zaj és rezgés elleni 
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védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban előírtakra 
tekintettel. Ezért alkalmaztuk azt a megoldást, hogy a legzajosabb munkagépek folyamatos, 8 
órás működtetését feltételezve határoztuk meg a nappali TM = 8 óra megítélési időre 
vonatkozó megítélési zajterhelést az építési helyszínhez legközelebb elhelyezkedő zaj ellen 
védendő területen. A Tm = 8 órás működési idő a megítélési időt tekintve a legnagyobb 
zajterhelést adja, vagyis a működési időt a megítélési időn belül nem csökkentettük. Emellett 
a legrosszabb állapot meghatározásához a legnagyobb zajkibocsátású munkagépeket vettük 
figyelembe. Az építőipari kivitelezéstől származó zajkibocsátás szempontjából a 
munkavégzés helyét a tervezett épületek elhelyezéséből adódó építési munkaterületek 
figyelembevételével határoztuk meg az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján. A 
számítások elvégzéséhez és az eredmények térképen történő bemutatásához a NOISEMOD 
v3.0.3 build76 számítógépes szoftvert alkalmaztuk. Az építéssel összefüggésben a területen 
kialakuló zajterhelést a 21. ábrán szemléltetjük.  

 
21. ábra Építéssel összefüggésben kialakuló zajterhelés a zaj ellen védendő területeken 

 

A számítási eredményeket a határértékekkel és az értékeléssel az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze. 

Zaj ellen védendő 
terület, épület 

Számított 

zajterhelés, Lt 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Kádárta, Győri utca 14. 23,4 dB 55 dB 40 dB Megfelel — 

Veszprém, Bedevölgy utca 1. 23,0 dB 55 dB 40 dB Megfelel — 

Veszprém, Boglárka utca 1. 22,9 dB 55 dB 40 dB Megfelel — 

Litér, temető szélén 29,4 dB 55 dB 40 dB Megfelel — 

Várható építési zajterhelés és értékelése a határértékek alapján 
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Az építési tevékenység idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 
zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 
működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben előírt LTH = 55 dB határértéket. 

Az építkezés ideje alatt előzetes becslés szerint naponta n = 20 db 3,5-7 t-ás, és n = 12-16 db 
35-40 t-ás szállítójármű (például betont szállító mixerkocsi) érkezésével, naponta összesen 2 
x 20 = 40 és 2 x 16 = 32 járműelhaladással számolunk az építkezés megközelítését biztosító 
utakon. Ez a teljes építési időtartamban egy-egy rövidebb munkafázisra vonatkozik. A 
vizsgálati pont magasságát 1,5 m-nek vettük, távolságát az út mentén 7,5 m-es referencia 
távolságban jelöltük ki. A vizsgált útszakaszok mentén az építéshez tartozó szállítás miatt 
kialakuló zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtak szerint határoztuk 
meg. Az átlagos napi forgalom az alábbi táblázatban látható. 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

II. 40 j/nap Qnappal = 2,5 j/nap 

III. 32 j/nap Qnappal = 2,0 j/nap 

Átlagos napi forgalom az építés idején 

 

Az Leq(d,h) megítélési zajterhelés az alábbi táblázatban látható. 

Akusztikai járműkategória Kt,korrigált KD Leq (7,5) 

II. 85,2 dB -30,8 dB 54,4 dB 

III. 88,4 dB -31,7 dB 56,7 dB 

Eredő 58,7 dB 

Várható zajterhelés az utak mentén az építés idején 

A szállítási forgalomtól származó zajterhelést a legrosszabb esetre vonatkoztatva határoztuk 
meg, a vizsgálat során feltételeztük, hogy minden szállítójármű azonos útvonalon közelíti 
meg és hagyja el az építkezés helyszínét. A legnagyobb közlekedési zajterhelés 59 dB < 65 
dB, így kijelenthető, hogy a zajterhelési határértékek már az utak közvetlen környezetében 
teljesülnek. A zaj ellen védendő területeken az épületek távolsága és a hangterjedési 
viszonyok függvényében ennél 3-4 dB-lel kisebb zajterhelés kialakulása várható. Kettő 
szállítási irány esetén a várható zajterhelés az utak környezetében 56 dB, a távolabbi 
útszakaszoknál a forgalom többszörös megoszlása miatt 53 dB és annál kisebb lesz. 

A szállítások útvonalait a határértékek teljesülése mellett azonban az építés teljes 
időtartamában úgy kell kijelölni, hogy azok ne érintsenek zaj elleni védelem szempontjából 
érzékeny területet. A 8. sz. főút és a Keleti-körgyűrű igénybevételét, valamint a kapcsolódó 
útszakaszokat kell előnyben részesíteni az útvonaltervezésnél. 

Az előzetes vizsgálat keretében az alábbi szakértői javaslatot fogalmazzuk meg: 

a zajterhelési követelmények teljesítése érdekében az építkezést a kivitelező a 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt előírások teljesítésével kezdheti 
meg, illetve a zajterhelési követelmények teljesítésével köteles folytatni. 
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6.2.5.6.Megvalósulást követő zajkibocsátás 

A környezetben várható üzemi zajterhelést és a zajvédelmi hatásterületet a zajforrások 
műszaki és telepítési jellemzői, valamint az építményhez legközelebb elhelyezkedő épületek 
távolsága és a hangterjedési úton fellépő csillapító hatás alapján, az MSZ 15036: 2002 
magyar szabvány alapján számoltuk. A számításokhoz és az eredmények térképi 
ábrázolásához a NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes szoftvert alkalmaztuk. A 
számításnál alkalmazott tényezők leírása az alábbi táblázatban látható. 

LW Hangteljesítményszint 

Lt Zajterhelés a kijelölt terhelési pontban 

Ke Építmények, terepakadályok árnyékoló hatása 

Km Talaj- és meteorológiai viszonyok csillapító hatása 

KL Levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Kd Távolság miatt fellépő csillapító hatás, korrekció 

Számításnál alkalmazott tényezők 

 

A számítás során az épületek együttes működésétől származó zajterhelést és hatásterületet 
vizsgáltuk. Az építés időszakában az esetlegesen már átadásra kerülő épületektől és az ott 
megkezdett üzemi tevékenységektől származó zajkibocsátás átmeneti állapotnak tekinthető, 
illetve a kevesebb zajforrást tekintve a végleges állapothoz képest kisebb zajterhelés lép fel a 
környezetben. A várható üzemi zajterhelést a 22. ábrán szemléltetjük.  

 

 
22. ábra Üzemi zajterhelés a zaj ellen védendő területeken 
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A zajterhelési pontokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) 
bekezdésében előírtak szerint jelöltük ki azon homlokzatok előtt, ahol 45 dB beltéri 
zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van. Zajterhelési pontot jelöltünk ki Litér 
településen a temető szélén. A hangterjedést csökkentő növényzet a terjedési úton nincs. A Kd 
korrekciót a zajforrás telepítési helye és a vizsgálati pontok távolsága alapján vettük 
figyelembe. A technológiai terület zárt lesz, illetve az épületek mesterséges szellőztetéssel és 
levegő elszívással épülnek, így a nyílászárók csukott állapota megfelel a normál működési 
körülményeknek. A vizsgálati pontokban kialakuló üzemi zajterhelés értékek az alábbi 
táblázatban láthatók. 

Zaj ellen védendő 
terület, épület 

Számított 

zajterhelés, Lt 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Kádárta, Győri utca 14. 15,2 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Veszprém, Bedevölgy utca 1. 14,7 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Veszprém, Boglárka utca 1. 14,4 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Litér, temető szélén 20,7 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Várható üzemi zajterhelés és értékelése a határértékek alapján 

 

A tervezett épületek megvalósításával, illetve az új környezeti zajforrások működtetése esetén 
a zaj ellen védendő területeken a zajterhelési határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. 

6.2.5.7.Zajszempontú hatásterület 

A zajszempontú hatásterületet az éjszakai időszakra határoztuk meg, mivel ebben az 
időszakban nagyobb hatásterület mutatható ki, mint a nappali üzemvitel alapján. A vizsgálati 
eredmények alapján valamennyi épület és az összes beépítésre kerülő zajforrás együttes 
működésére kimutatott zajszempontú hatásterület nem érint zaj ellen védendő területet. A 
szomszédos mezőgazdasági területen és a gazdasági övezetben nincs olyan épület, ahol 
zajterhelési határértékeknek kell teljesülni. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában 
előírtakra tekintettel a létesítmény üzemeltetéséhez várhatóan nem kell zajkibocsátási 
határérték megállapítását kérni. A zajszempontú hatásterület vonalának távolsága az épületek 
számára helyet adó ingatlanok, illetve a kialakuló telephelyi terület telekhatárára tekintettel a 
az alábbi táblázatban látható. A hatásterület vonalában előírt követelmények szerinti 
lehatárolást a 23. ábra szemlélteti. 

 
 

Vizsgált irány 
 

Követelményérték 
Zaj ellen védendő 
terület legkisebb 

távolsága 

Hatásterület 
vonalának távolsága 

Kádárta, Veszprém és Litér 
lakóterületek 

30,0 dB 2000 m, 2500 m, 2900 
m és 1650 m 

510 m 

Mezőgazdasági terület 35,0 dB szomszédos terület 160 m 
Gazdasági övezet 45,0 dB szomszédos terület Üzemi telekhatárok 

Zajszempontú hatásterület értékei 
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23. ábra Zajszempontú hatásterület 

 

A jelen vizsgálati fázisban kimutatott hatásterületet amennyiben indokolt a véglegesített 
zajforrás adatokra figyelemmel javasoljuk pontosítani. A tervezett épületek megvalósulását és 
a tevékenység beindítását követően helyszíni műszeres mérésekkel szükséges megállapítani a 
ténylegesen kialakuló zajterhelést és zajszempontú hatásterületet. 

6.2.5.8.Kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés 

A tevékenységhez kapcsolódó összegződő járműmozgás, azaz a be- és a kiszállítás 
vonatkozásában az épületek megközelítésére rendelkezésre álló főútszakaszt, a 8. főutat 
vettük figyelembe. A várható közlekedési zajterhelést és a változás mértékét bemutatjuk be. 
Az eljárás továbbá megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt feltételnek is. 

A vizsgálati eredményt az út mentén kijelölt 7,5 m-es referenciapontra határoztuk meg a 
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtak szerint. A vizsgálati pont magassága 1,5 m, a 
vizsgálatba vont útszakasz szélessége a helyszíni adottságok szerint került rögzítésre. Az 
elhaladási sebességet a KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő TM = 16 
óra. Akusztikai érdességi kategória: D, K = 6,7. A közúti forgalomból származó zajterhelés 
szempontjából kritikusnak tekintett területeken a közúti zaj terjedése akadálytalan. A 
zajforrás és a megítélési pont között jelentős növénysáv nincs, így a növénysávtól függő 
korrekciót nem vettük figyelembe. Az út és az észlelési pont között árnyékoló létesítmény 
nincs, így hangárnyékolástól függő korrekciót szintén nem vettünk figyelembe. A közúti 
közlekedéstől származó zajterhelést nappalra és éjszakára is meghatároztuk, mivel a szállítási 
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tevékenységre nappal és éjjel egyaránt kerül sor. Az akusztikai járműkategóriákhoz tartozó 
forgalmat az alábbi táblázat tartalmazza.  

Járműkategória Qnappal Qéjjel 

I. 21,0 j/h 10,5 j/h 

II. 10,5 j/h 5,3 j/h 

III. 10,5 j/h 5,3 j/h 

Akusztikai járműkategóriákhoz tartozó napi forgalom 

Az Leq(d,h) megítélési zajterhelést az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 84,4 - 22,6 dB 0 dB 61,8 dB 

II. 85,2 - 24,5 dB 0 dB 60,7 dB 

III. 88,4 - 24,5 dB 0 dB 63,9 dB 

Eredő 67,1 dB 

Kapcsolódó szállítással összefüggő zajterhelés nappal 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt,korrigált + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 84,4 - 25,6 dB 0 dB 58,8 dB 

II. 85,2 - 27,5 dB 0 dB 57,7 dB 

III. 88,4 - 27,5 dB 0 dB 60,9 dB 

Eredő 64,1 dB 

Kapcsolódó szállítással összefüggő zajterhelés éjjel 

 

A jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelés az utak környezetében nem módosul kimutatható 
mértékben. A változás mértékét az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Közút Jelenlegi 
zajterhelés 

Szállítási forgalomtól 
származó zajterhelés 

Zajterhelés 
növekmény értéke 

Értékelés 

8. sz. főút 
nappal 

80,8 dB 67,1 dB 0,2 dB jóval kisebb, 
mint 3 dB 

8. sz. főút 
éjjel 

74,1 dB 64,1 dB 0,4 dB jóval kisebb, 
mint 3 dB 

Zajterhelés növekmény értéke nappal és éjjel 

Az LAeq(7,5) zajterhelés érték az út mentén kijelölt 7,5 m-es referenciapontra vonatkozik, a 
zaj ellen védendő területeken az épülethomlokzatok és a közút közötti távolság függvényében 
ennél kisebb zajterhelés értékek adódnak, illetve a hangárnyékolás függvényében is csökken a 
zajterhelés. A számított zajterhelés érték alapján kijelenthető, hogy az épületek 
megvalósulását követően, az egész telephely működéséhez kapcsolódó járulékos forgalom 
miatt az érintett útszakaszok mellett fellépő közlekedési zajterhelés nem haladja meg a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. A zajterhelés-növekmény értéke 
nappal 0,2 dB, éjjel 0,4 dB, ami jóval kisebb, mint a 3 dB-es érték. Megállapítható, hogy a 
tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítások miatti zajterhelés-növekmény a jelenlegi 
zajterhelést csak minimális mértékben változtatja meg, a változás nem lesz kimutatható 
mértékű. A szállításokhoz tartozó zajszempontú hatásterület nem határozható meg. 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 62 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

6.2.5.9. Zajszempontú összefoglalás 

Az építési tevékenység idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 
zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 
működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben előírt határértékeket. A zajterhelési követelmények biztosítása 
érdekében az építkezést a kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt előírások teljesítésével 
kezdheti meg.  

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelést abból a célból vizsgáltuk, hogy a környezeti 
hatás mértéke megítélhető legyen. Az előzetesen becsült forgalom alapján meghatároztuk a 
közlekedési zajterhelést és az eredményeket minősítettük az előírt határértékek 
figyelembevételével. A forgalom az épületektől történő kihajtást követően a 8. sz. főútig 
vezető bekötőútig, majd a 8. sz. főúton halad, így nem érint zaj ellen védendő területet. Mivel 
a 8. sz. főutat követően több megközelítési útvonal áll rendelkezésre, feltételezhető, hogy a 
forgalom legalább kettő-három irányban megoszlik, így egy-egy útszakasz mentén 3 dB-lel 
kisebb zajterhelés lép fel a működés során. 

A létesítménytől származó zaj az oldalhatáraihoz legközelebbi zaj ellen védendő területeken a 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott üzemi 
zajterhelési határértékeket nem haladja meg, az előírt zajterhelési határértékek nagy 
biztonsággal teljesülnek. A vizsgálati eredmények alapján a lakóterületek vonatkozásában 
kimutatott hatásterület zaj ellen védendő épületet, illetve a telephely oldalhatáraihoz 
legközelebb lakóterületeket már nem érinti. A tervezett épületek megvalósítását követően a 
környezetben várhatóan fellépő zajterhelés a jelenlegi háttérterhelést nem befolyásolja 
érdemben. Az elvégzett vizsgálat eredményeit tekintve megállapítható, hogy a zajforrások 
telepítése és a zajforrások működése megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.  

A vizsgálati eredmények alapján a tervezett létesítmény megvalósításával és működtetésével 
zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. E 
szempontból környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

6.2.6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

6.2.6.1.A területen lévő hulladékok 

A beruházási területen az építést megelőzően jelentős mennyiségű elszállítandó hulladék nem 
található. A repülőtérre vezető út mellett eldobált szemét található, amelyet a beruházás 
megkezdése előtt össze kell gyűjteni. 

6.2.6.2.Hulladékok keletkezése és gyűjtése az építési munkálatok során 

Az építési munkálatok során várhatóan a következő hulladékok keletkezésével lehet 
számolni: 

- fa, deszka (raklap, láda, zsalu, stb.), 

- leszabási hulladékok (acél, vas, műanyaglemez, síküveg, stb.), 

- csomagolási hulladékok (műanyag doboz, acélhordó, műanyag fólia, cementes zsák, 
stb.), 

- veszélyes hulladékok (festékmaradékok, festékes dobozok és szerszámok, 
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fakonzerváló anyag és csomagolása, fáradt olaj, szennyezett rongy, stb.) 

- kommunális hulladékok. 

Az építési munkálatok során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő 
gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet 
szennyezhetik, pl. szabálytalan gyűjtéssel, rakodással a por, műanyag (fólia) és 
papírhulladékok szél általi elhordásával. Az építkezés során keletkező hulladékok jelentős 
része nem veszélyes hulladék. Ezek gyűjtését, elszállítását – átvevőhöz, területfeltöltésre, sitt-
telepre, vagy kommunális lerakóra – a környezet szennyezésének (pl. a porzásnak) 
megakadályozásával kell elvégezni. A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, 
hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd értékesíteni, hasznosítani. 

A munkálatok során keletkezhetnek a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint veszélyesnek 
minősülő hulladékok. Az ezekkel való tevékenységet a hatályos rendeletben előírtaknak 
(225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, 
szállításuk során a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. 

Az építési hulladékok kérdésére a kivitelezőkkel történő megállapodásban célszerű kitérni, 
kötelezve őket a tevékenységük során keletkező veszélyes és veszélyesnek nem minősülő 
hulladékok szabályszerű gyűjtésére és elszállítására. Az előírások betartását rendszeres 
ellenőrzéssel szükséges érvényesíteni.  

6.2.6.3.Hulladékgazdálkodás az üzemeltetés során 

6.2.6.3.1. Hulladék keletkezési helyek, források 

A tervezett Ipari Park hulladékgazdálkodásáról nincs pontos információnk. A keletkező 
hulladékok jellemzését így általánosan, más logisztikai központoknál szerzett tapasztalataink 
alapján adjuk meg. 

A kiépülő raktárépületekben a következő főbb tevékenységeket tervezik: 

- beszállítás, kiszállítás, 

- raktározás, 

- anyagmozgatás, 

Fenti tevékenységekhez az alábbi tevékenységek kapcsolódnak: 

- irodai, adminisztrációs tevékenység, 

- gépjárművek parkolása, 

- karbantartás, javítás, fenntartás, 

- szociális helyiségek üzemeltetése, 

- zöldterületek gondozása, 

- csapadékvíz elvezet rendszer üzemeltetése. 

A B telken, az előzetes bérlői igénynek megfelelően telepített funkciókból származhatnak az 
alábbi veszélyes és nem veszélyes hulladékok: 

- gépjármű mosásból, 

- gépjármű javításból, 

- üzemanyagtöltésből. 

A tervezett létesítményben és külső területeken megvalósuló különböző tevékenységek 
folytatása során – eredetük és szennyezettségük szerint – kommunális jellegű hulladékok, 
papír, zöldhulladék és veszélyes hulladékok (karbantartásból, havária eseményekből) 
képződnek.  
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Megfelelő mennyiségű arra alkalmas hulladék esetén célszerű szelektív hulladékgyűjtési 
rendszert kialakítani. 

A veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készítményekkel foglalkozásszerűen végzett 
tevékenység csak a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonságtechnikai 
adatlap birtokában kezdhető meg. 

6.2.6.3.2. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

A kiépülő raktárépületben a következő táblázatban feltüntetett nem veszélyes hulladékok 
keletkezésével kell számolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete alapján. 

Típus kód
Egyéb papírhulladék 15 01 01 
Belső terek takarítási hulladéka 20 03 01 
Külső területek (utak) hulladéka 20 03 03 
Egyéb vegyes hulladék 20 03 01 
Zöld hulladék 20 02 01 

 

A keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtését a keletkezés helyén – a keletkező 
hulladékmennyiség függvényében – fóliazsákkal bélelt megfelelő méretű 
gyűjtőedényzetekben kell végezni. 

A zöldfelületek gondozása kapcsán keletkező növényi (zöld) hulladékokat elkülönítetten kell 
gyűjteni. 

6.2.6.3.3. Veszélyes hulladékok gyűjtése 

A raktárépületben üzemszerű körülmények között veszélyesnek minősülő hulladékok 
előreláthatóan egyrészt az irodai tevékenységből (szárazelemek, tonerek, hulladékká vált 
elektronikai eszközök), a telepítésre kerülő, alapvetően havária funkciót ellátó olajfogókról, 
másrészt a B telken tervezett funkciókból (gépjármű javítás, gépjármű mosás, üzemanyagkút) 
származhatnak.  

Egyéb veszélyes anyagok havária események esetén képződhetnek (szállító, anyagmozgató 
járművek havária jellegű meghibásodása). 

A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és nyilvántartását a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
betartásával kell végezni. 

A tervezett tevékenységek során várhatóan a következő táblázatban feltüntetett veszélyes 
hulladékok keletkeznek: 

Funkció (folyamat) Veszélyes hulladék  kód 
A B telken tervezett 

funkciókból 
olajos iszap 13 05 01* 

homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 
származó olajat tartalmazó víz 

13 05 07* 

homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 
származó hulladék keverék 

13 05 08* 

olajat tartalmazó hulladék 16 07 08* 
akkumulátor 16 06 01* 

Közmű rendszer olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 13 05 02* 
homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 

származó olajat tartalmazó víz 
13 05 07* 

homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 
származó hulladék keverék 

13 05 08* 
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Funkció (folyamat) Veszélyes hulladék  kód 
Raktárhelyiségek 
Irodahelyiségek 

veszélyes anyagokat tartalmazó 
használatból kivont berendezések, 

amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 
12-ig felsorolt tételektől 

16 02 13* 

kimerült printer kazetta, patron  08 03 17* 
elhasznált szárazelemek 16 06 02* 

Havária események esetén 
Elfolyás, csöpögés Felitató anyagok 15 02 02* 

Raktár, fogadó rámpa veszélyes anyag, vagy azzal szennyezett 
hulladék  

06 07 09* 

 

A használatból kivont termékek gyűjtésére külön erre a célra rendszeresített konténert kell 
telepíteni. 

Az irodahelyiségekben keletkező veszélyes hulladékok (kimerült nyomtató- és fénymásoló 
kazetták) gyűjtésére külön kihelyezett edényzetet kell telepíteni. A szárazelemek gyűjtésére 
30 literes gyűjtőtartályok használhatók, a gyűjtendő szárazelemeknek megfelelő alakú bedobó 
nyílásokkal. 

A telepen anyagmozgató gépek karbantartását előreláthatóan nem tervezik. 

A veszélyes hulladékok gyűjtésére elkülönített, megkülönböztető jelzéssel ellátott központi 
üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet javasoljuk a 
vízbázis védőövezeten kívül elhelyezni, tekintettel arra, hogy a „C” védőövezeten történő 
elhelyezés a 22309/2007. ügyszámú, 45195/2010 iktatószámú határozat értelmében csak 
környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő 
tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg. A keletkező mennyiség 
elszállításáról engedéllyel rendelkező szervezettel kell szerződést kötni. 

Az üzemeltetőnek a veszélyes hulladékok elszállíttatása előtt meg kell győződnie arról, hogy 
az átvevő, szállító a megfelelő engedélyekkel és technikai felkészültséggel rendelkezik-e a 
vállalt feladat ellátására. 

Az esetlegesen elfolyt, kiömlött veszélyes hulladékok felszedéséhez szükséges eszközöket – 
pl. lapát, felitató anyag, edény – mindenhol biztosítani kell, ahol ilyen káresemény 
előfordulhat. 

6.2.6.3.4. A hulladékok elszállítása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

A keletkező hulladékok elszállításáról előzetesen, a használatbavétel előtt gondoskodni kell, 
megfelelő szállítási és átvételi szerződésekkel. A szállító és átvevő vállalkozó jogosultságát és 
műszaki felkészültségét a szerződéskötés előtt ellenőrizni kell. A veszélyes hulladékok 
elszállítására csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező veszélyes 
hulladékszállító és ártalmatlanító jogosult, amelynek jogosultságáról az átadónak meg kell 
győződni. 

Amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége alapján szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kerül bevezetésre, abban a másodnyersanyagként újrahasznosítható hulladékok elszállítására 
szerződést kell kötni a szükség szerinti elszállítás folyamatosságának biztosítása érdekében. 

A nem veszélyes hulladékok, amelyek hasznosíthatósága nem lehetséges, a települési 
hulladékokkal együtt kerülnek elszállításra.  

A keletkező zöldhulladék, külön gyűjtve és helyben komposztálva alkalmas a terület talajának 
javítására, esetleg – megfelelő tisztasága esetén – eladható hasonló célú felhasználásra a 
megfelelő minősítések után.  
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Minden hulladék átadását dokumentálni kell és a bizonylatokat meg kell őrizni.  

6.2.6.3.5. A hulladékok környezetterhelő hatása 

Telephelyen belül: 

A hulladékok szakszerűtlen, nem megfelelő tárolása és kezelése terheli a környezetet. Az 
előzőekben leírt szakszerű és gondos hulladékkezelés ezek megelőzését szolgálja. Az Ipari 
Park vezetése erre vonatkozó szabályzatot ad ki, amelynek betartását rendszeresen ellenőrzik.  

Az előírt szabályok betartása esetén a hulladékkezelés az üzemelés során nem okozhat 
kifogásolható környezetterhelést. 

A hulladékok környezetterhelő hatása telephelyen kívül: 

A parkolóterületek és a közlekedési utak rendszeres takarításával és tisztításával megelőzhető, 
hogy a szél a szomszédos területekre könnyű hulladékot hordjon. Telephelyen kívül a 
hulladékok környezetterhelő hatásáért nemcsak a szállítással és elhelyezéssel megbízott 
szervezet felel.  

Az Ipari Park illetékes felelőse a veszélyes hulladékok átadása előtt minden esetben ellenőrzi 
azt, hogy az átvevő, szállító megfelelő engedélyekkel és technikai felkészültséggel 
rendelkezik a vállalt feladat ellátására.  

A bérlők feladata a kommunális, a szelektív és a veszélyes hulladékok dedikált hulladéktároló 
konténerekbe történő gyűjtése. A kommunális hulladékot a NIPÜF üzemeltetési részlege 
szállíttatja el a vonatkozó jogszabályok szerint, a szelektív és a veszélyes hulladék 
elszállítását a bérlő közvetlenül rendeli meg a helyi szolgáltatótól.  

Veszélyes hulladékok esetében a szállítási bizonylatokat meg kell őrizni. 

A háztartási hulladékhoz hasonló hulladékok engedélyezett települési hulladéklerakóra 
kerülnek elszállításra.  

A bizonylatolt és szakszerű hulladékkezelés és elhelyezés az üzemelés során a telephelyen 
kívül sem okoz környezetterhelést. 

6.2.7. ÉLŐVILÁG 

A hatótényezők okozta hatásfolyamatok - élővilág 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a területen tervezett hasznosítás élővilág-védelmi 
szempontból jelentkező hatásfolyamatai az alábbiakban összegezhetők: 

– meglévő, zömmel mezőgazdasági élőhelyek területén a környezetterhelés (zaj, por) 
növekedése; 

– biológiailag aktív felületek csökkenése; 
– élőhelyek megszűnése és átalakulása; 
– környező élőhelyek zavarásának kisebb méretű növekedése. 

6.2.7.1. Védett természeti területek a tervezési terület közelében  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) illetve 
c) pontja alapján a vizsgált terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, ilyen terület a 
közvetett hatásterületén sem található: a legközelebbi ilyen terület távolsága több mint 8 km.  

A közvetlen hatásterület nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
közösségi jelentőségű természetvédelmi területekre (Natura2000), de közelében több ilyen 
védettségű terület is található (lásd 24. ábra). 
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A vizsgált terület nem része az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott ökológiai hálózatnak (lásd 25. ábra). Ilyen 
területek legközelebb a vizsgált területet Ny-i irányból határoló út túlsó oldalán (ökológiai 
folyosó), a déli határán kezdődő erdők területén (ökológiai folyosó), illetve a reptér területén 
(magterület) találhatók (lásd 25. ábra).  

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető 
objektum a területen nem található.  

A vizsgált területhez legközelebbi védett természeti területek: 

Országos jelentőségű védett terület: 

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe  
(Balatonalmáditól D-re):       D-i irányban, kb. 8,8 km; 

- Szentgáli-tiszafás TT:      Ny-i irányban, kb. 12,3 km. 

Natura 2000 terület (lásd 24. ábra): 

- Szentkirályszabadja SCI (HUBF20031):    D felé határos; 
- Kádártai dolomitmezők SCI (HUBF20017):   É felé, kb. 50 m-re; 
- Mogyorós-hegy SCI (HUBF20032):    ÉK felé, kb. 3,0 km-re; 
- Megye-hegy SCI (HUBF20018):     DK felé, kb. 2,1 km. 

A vizsgált terület és a hozzá legközelebb eső európai jelentőségű védett (Natura 2000) 
természeti területek elhelyezkedését a 24. ábra szemlélteti. 

 
24. ábra A vizsgált terület és a hozzá legközelebb eső közösségi jelentőségű védett  

(Natura 2000) természeti területek elhelyezkedése 
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A vizsgált terület nem áll helyi védelem alatt. 

A nemzeti ökológiai hálózat legközelebbi elemeit a 25. ábra mutatja be. 

 

 
25. ábra A nemzeti ökológiai hálózat legközelebbi elemei a vizsgált terület közelében 

 

6.2.7.2. Élőhelyek részletes leírása 

A vizsgált terület Veszprém központjától K-i irányban, attól mintegy 4,3 km távolságban 
helyezkedik el. A tervezett beépítés területe jelenleg még jórészt mezőgazdasági hasznosítású, 
de a város szabályozási terve a iparterületté minősítette. A közvetlen szomszédos területeken 
szántók, erdősávok, cserjésedő gyepek, kivett- és közlekedési területek is találhatók.  

Anyag és módszer  

Az értékelés célja, hogy feltárja az élővilág-védelmi szempontból jelentős hatásokat, majd a 
kedvezőtlen hatásokra mérséklő javaslatokat forgalmazzon meg. A közvetlen és közvetett 
hatásterületeken található élővilág 2017. őszén, több alkalommal történt terepbejárás során 
került felmérésre.  

Az egyes élőhelyek az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 2011-es kategóriái 
alapján (továbbiakban - ÁNÉR), a termőhely, a fiziognómia és a fajkompozíció 
figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felmért élőhelyek 
természetessége/degradáltsága a Németh-Seregélyes féle "Természetességi/Degradáltsági 
Osztályok” (továbbiakban - TDO) rendszer alapján lettek minősítve (Bölöni et al. 2011). Az 
ötfokozatú skála értékei:   
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1. teljesen leromlott, tönkrement állapot  
2. erősen leromlott állapot   
3. közepesen leromlott/regenerálódó állapot   
4. természetközeli állapot   
5. természetes, illetve annak tekinthető állapot   

A térképezés pontosságát GPS vevőkészülék használata biztosította.   

A zoológiai vizsgálatok alapját a terepbejárás jelentette, amelyeket kiegészítettünk a korábbi 
évek megfigyelési adataival (pl.. birding.hu; MME kétéltű és hüllőtérképezés). 

Tájföldrajzi besorolás és jellemzés  

A vizsgálati terület tájföldrajzi szempontból az 5.1.22 – Balaton-felvidék és kismedencék 
tájba tartozik (Dövényi 2010). A terület lapos, dombtetői fekvés, dolomit alapkőzet jellemzi, 
amelyen a talajfejlődés a barna rendzina, barnaföld fázisig jutott el. A termőréteg vastagsága 
20-60cm között változik (a feketefenyő fatermési osztálya: 4-5). A területen felszíni vízfolyás 
nem található, átmeneti vízállásos helyeket a területen nem találtunk. 

Potenciális élőhelyek 

Növényföldrajzilag a terület a Balaton-felvidékhez tartozik (Dunántúli-középhegység 
nagytáj). A dombhátakat egykor nyílt és zárt tölgyesek (karsztbokorerdők, mész- és 
melegkedvelő tölgyesek, cseres-kocsánytalan tölgyesek), valamint ezek közt, a kitettség és a 
meredekség függvényében különböző vigorral fellépő gyepek (nyílt- és zárt 
dolomitsziklagyepek, sziklafüves lejtősztyepek) mozaikja jellemezte. A konkrét területen 
valószínűleg uralkodó volt a mész- és melegkedvelő tölgyes, valamint a cseres-kocsánytalan 
tölgyes.  

A tervezett beruházás területe évtizedeken keresztül markáns antropogén hatásnak volt kitéve: 
a mezőgazdaság – kisebb részben az erdőgazdálkodás és a beépítések degradálták, ill. 
megszüntették a természetes élőhelyek jelentős részét. Az eredeti élőhelyek eltűnése a 
környező területeken is megfigyelhető: a mezőgazdaság területfoglalása mellett az erdészeti 
gazdálkodás is sokszor idegenhonos fajokat használ: a környéken több helyen láthatunk pl. 
akác és feketefenyő telepítéseket a honos fafajok helyett.  

Vízfolyás a tervezési terület közelében nem található.  

Aktuális vegetáció 

Az eredeti vegetáció a tervezési területen csak igen degradált formában található meg, az 
intenzív tájhasználat (beépítések, mezőgazdasági művelés, idegenhonos erdészeti 
ültetvények) miatt.  

Az északi területrész legnagyobb területe szántó (T1), valamint faültetvények (S4, erdősítés: 
P3), utóbbiak feketefenyő (Pinus nigra) főfafajjal. Területileg jelentős még a fiatal parlag 
(T10). Kis helyet foglal el a felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyep (H2), mely igen 
degradált állapotban van, azonban mindenképpen érdemes megemlíteni, mert Natura2000 
jelölő élőhely (6240 - Sub-pannonic steppic grasslands).  

Élőhely Természetesség Terület (ha) 
H2 3 1,37
I3a 3 0,19
OC 2 3,94
P2b 3 2,31
P3 2 5,15
S4 2 9,63
T1 1 27,88
T10 2 6,19
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A terület északi részén előforduló élőhelyek 

 
Élőhelyek leírása és előfordulása: 

H2 –  felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyep / Az ÁNÉR kategóriarendszere szerint, 
a termőhelyi, fajösszetételi, illetve szerkezeti jellemzők alapján ebbe a kategóriába sorolódik 
a repülőtér felé vezető bekötőút árka és a feketefenyő-ültetvény közti keskeny gyepsáv északi 
része. A természetesség 3-as, a vázfajok megvannak, karakter- és védett fajokat viszont nem 
találtunk a területen. Fajok: Festuca valesiaca (vékony csenkesz), F. rupicola (barázdált 
csenkesz), Stipa capillata (kunkorgó árvalányhaj), Pimpinella saxifraga (hasznos 
földitömjén), Melica ciliata (prémes gyöngyperje), Potentilla arenaria (homoki pimpó), 
Carex humilis (lappangó sás), Scabiosa ochroleuca (vajszínű ördögszem), Botriochloa 
ischaemum (fenyérfű), Crataegus spp. (galagonyák).  

I3a – kőfalak pionír növényzete / Az ÁNÉR kategóriarendszere ebben az esetben nem nyújt 
elég fogódzót, a dolomitgödrökben (a bekötőút mentén kis kiterjedésben az érintett oldalon) a 
növényzet borítása túl alacsony ahhoz, hogy nyílt sziklagyepbe sorolódjanak, így ez 
kínálkozott megoldásként. A fajkészlet az előző élőhely stressztűrő fajaiból áll (Botriochloa 
ischaemum, Festuca valesiaca, Carex humilis). Természetességük 3-as.  

 Dolomitgödör, háttérben feketefenyves 

OC – jellegtelen szárazgyepek / A bekötőút mentén, a cserjések között fordul elő, 
élőhelyileg az erdősítés sikertelen része is ide sorolódik. A fő fajok: Elymus repens 
(tarackbúza), Cirsium arvense (mezei aszat), Festuca rupicola (pusztai csenkesz), Fragaria 
viridis (csattogó szamóca), Galium verum (tejoltó galaj), Sanguisorba minor (csabaíre vérfű), 
Pimpinella saxifraga (hasznos földitömjén). Degradációt jeleznek: Bothriochloa ischaemum 
(fenyérfű), Agrimonia eupatoria (kispárlófű), Solidago canadensis (kanadai aranyvessző). Az 
élőhely részben a H2 degradációja során (nyugati sáv), részben pedig a mezőgazdasági út és a 
sikertelen erdősítés nyomán rontott fajkészletből jött létre. Természetességük 3-as.  

P2b – száraz cserjések / A cserjések mozaikosan, részben a fenyőültetvény mellett, részben a 
gyepben mozaikolva helyezkednek el. Fő faj a Ligustrum vulgare (közönséges fagyal), a 
Prunus spinosa (kökény), Crataegus spp. (galagonyák) és a Rosa canina (vadrózsa). Ezek 
mellett egy-egy öregebb Pyrus pyraster (vadkörte) is megtalálható. Természetességük 3-as.  

P3 – Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdősítés / Az erdősítés 
főfafaja a feketefenyő, azonban szajkó általi terjesztés során a szegélyekben cser (Quercus 
cerris) is elegyedett bele. A részterület erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett 
(VEK143A), így igénybe vétele esetén a beruházónak csereerdősítéssel kell számolnia. A 
kísérő növényzet szegényes; Eleagnus angustifolia (ezüstfa), Crataegus spp., Elymus repens, 
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Calamagrostis epigeios (siskanád), Fragaria viridis voltak megtalálhatóak. Természetessége 
2-es.  

S4 – Ültetett erdei- és feketefenyvesek / Az ültetvények az erdészeti hatóság által 
nyilvántartásba vettek, VEK 137C és 137F erdőrészletek tartoznak ide, így igénybevétel 
esetén a beruházónak csereerdősítéssel kell számolnia. Az állomány sűrűn tartott (N~2500-
3000), emiatt belsejében a fényviszonyok kedvezőtlenek, csak a ritkább foltokon 
találkozhatunk Cerasus mahaleb (sajmeggy) egyedekkel. A cserjéket és a lágyszárúakat 
elvétve a Rosa canina, illetve Anhtriscus cerefolium (zamatos turbolya), és a Dactylis 
glomerata (csomós ebír) képviselte. Természetességük 2-es.  

T1 – Intenzív szántófölek / A tervezett beruházás helyszínének legnagyobb felületű 
élőhelye. Nagy kiterjedésű, egyéves kultúrák, egy-két tábla a bejárás idején már nem volt 
megművelve. Természetessége 1-es.  

T10 – frissen felhagyott parlagok és ugarok / Az egy, elkülönülő parlagot külön vettük fel, 
növényzete szegényes, Elymus repens uralta, kísérőként megjelent a Daucus carota (murok) 
és a Cerinthe minor (kis szeplőlapu). Természetessége 2-es.  

 

A déli területrész legnagyobb kiterjedésű élőhelyét a közelmúltban felhagyott szántón 
kialakuló, egyelőre jellegtelen szárazgyep (OC) adja – ez a tervezett beruházás területének 
mintegy 98%-át lefedi. Kis területen P2b (száraz cserjés) található.  

A területen előforduló, besorolható élőhely-típusokat az alábbi táblázat foglalja össze.  

A vizsgált terület déli részében előforduló élőhelyek 

A vizsgált terület déli részében előforduló, besorolható élőhely-típusok:  

OC – jellegtelen szárazgyepek / A nagy területű szárazgyep szántó felhagyása nyomán 
alakult ki, lassan szerkezetesedő magas füvő lejtősztyeprét alakulhatna ki rajta. A fő fajok: 
Elymus repens (tarackbúza), Daucus carota (murok), Cirsium arvense (mezei aszat), 
Fragaria viridis (csattogó szamóca), Phleum pratense (sima komócsin), Pimpinella 
saxifraga. Degradációt jeleznek: Bothriochloa ischaemum (szürke fenyérfű), Agrimonia 
eupatoria (kispárlófű), Solidago canadensis (kanadai aranyvessző). Természetessége 3-as.  

 

A vizsgált terület jelentős része szántó, ill. parlag 

 

A területet több oldalról feketefenyves határolja 

Élőhely Természetesség Terület (ha) 
OC 3 18,24
P2b 3 0,27



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 72 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

P2b – száraz cserjések  / A cserjés egy mezsgyében, a szárazgyepbe hatolóan helyezkedik el. 
Fő faj a Ligustrum vulgare (fagyal), a Prunus spinosa (kökény), Crataegus spp. (galagonyák) 
és a Rosa canina (vadrózsa). Természetessége 3-as.  

 A déli területet jellemző fiatal parlag 

6.2.7.3.Állatvilág 

A tervezési területről korábbi részletes faunisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A terepi 
megfigyelések és az élőhelyi vizsgálatok alapján a következő megállapítások tehetők. 

Az állatvilág fajai közül a közeli Natura 2000 védettségű területek jelölő fajai nem fordulnak 
elő a területen.  

A környező erdőállományokban már az odúlakók számára alkalmas fák is találhatók, ezért ott 
harkályok (Dendrocopos spp.), odúlakó énekesek költése is valószínű – ezek a fajok a 
vizsgált területet legfeljebb táplálkozási céllal keresik fel. Az egykori szántókon 
megtalálhatók a mezőgazdasági területek gyepes-cserjés mezsgyéin, út menti fasorokban élő 
fajai. A madárvilág főként énekes-fajokban gazdag, bár táplálkozási céllal előfordul pl. az 
egerészölyv (Buteo buteo) is. A bejáráskor megfigyelhető volt az énekes rigó (Turdus 
philomelos), a feketerigó (T. merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), a széncinege (Parus 
major), őszapó (Aegithalos caudatus), de a környező fás, cserjés területeken, távolabbi 
erdőfoltokban feltehetőleg több madárfaj is talál magának költő-, fészkelő- és 
táplálkozóhelyet.  

A fészkelő madarak védelme érdekében javasolt, hogy a kivitelezési munkálatok fészkelési 
időn kívül történjenek.  

A kétéltűek faj- és egyedszáma a vizes területek hiánya miatt alacsony, közülük előfordulhat 
a barna varangy (Bufo bufo) és a zöld varangy (Bufo viridis) a tervezési területen (közvetlen 
és közvetett hatásterületen). A hüllők közül a sziklás árokpartokon előfordulhat a zöld gyík 
(Lacerta viridis) és a fürgegyík (L. agilis), a bejáráskor azonban ezek a fajok nem kerültek 
elő.  

A felsorolt fajok mindegyikére jellemző, hogy életkörülményeiket a tervezett beruházás 
számottevően nem veszélyezteti. Az állatvilág fajai számára a vizsgált terület fiatal parlagjai 
nem nyújtanak ideális élőhelyet.  

Az emlősök közül előfordulhatnak a gyakori rovarevők és néhány rágcsáló, pl. sün 
(Erinaceus concolor), vakond (Talpa europaea), erdei cickány (Sorex araneus) és néhány 
denevérfaj (M. nattereri, Nyctalus noctula stb.). Denevérfajok csak vadászat közben repülnek 
át az ingatlanokon, szálláshelyet legközelebb a volt szovjet laktanya épületeiben találhatnak. 
A környező területeken megjelenhet a közönséges mókus (Sciurus vulgaris).  
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A ragadozók közül a róka (Vulpes vulpes), görény (Mustela putorius) és a menyét (Mustela 
nivalis) fordulhat elő a területen. A szántókon és réteken gyakori az őz (Capreolus capreolus) 
és a vaddisznó (Sus scrofa). 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás közvetlen 
hatásterületén kiemelten értékes, veszélyeztetett állatfaj, illetve élőhely nem található. A 
tervezett beruházás természetvédelmi szempontból kevésbé értékes területen létesül, védett 
természeti területet nem érint. A tervezett hasznosítás a környező területhasználatokat 
érdemben nem befolyásolja, az ott található élőhelyek megváltozása nem várható. 

6.2.7.4.Hatásfolyamatok a telepítés során 

A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai élővilág-védelmi szempontból a vizsgált 
területen az alábbi hatásokat eredményezik: 

- élőhely-átalakítás, élőhelyek pusztulása; 

- területfoglalás, biológiailag aktív felületek csökkenése; 

- növény- és állatfajok sérülése, pusztulása; 

- a szállítási útvonalak közelében a forgalom (zavarás) növekedése; 

- por- és zajszennyezés, taposás. 

A legnagyobb jelentőséggel és hatással az élőhelyek drasztikus átalakítása bír, aminek 
következtében ezek részben, vagy teljesen megsemmisülnek és helyüket beépítések, illetve 
kertészeti módszerekkel fenntartott zöldfelületek foglalják el. A beruházás területének 
legnagyobb kiterjedésű élőhelyei a természetvédelmi szempontból kevésbé értékes egykori 
mezőgazdasági élőhelyek (szántók, jelenleg parlagok), de kisebb részben egyéb élőhelyek 
(főleg: H2, S4, P2b, OC) is előfordulnak.  

A potenciális élőhelyek felszámolása a területen már évszázadokkal ezelőtt megtörtént, a 
jelenlegi területfoglalás már kizárólag másodlagos mezőgazdasági élőhelyeket érint.  

A terület jelentős részén természetvédelmi szempontból értékesebb növény- és állatfajok 
sérülésével, pusztulásával a kivitelezés időtartama alatt nem kell számolni, mivel a közvetlen 
hatásterület élőhelyein ilyen fajok nem találhatók.  

A közvetlen hatásterületen - és kisebb mértékben az azzal határos területeken is - már a 
kivitelezés megkezdésének időpontjától nagyobb zavarásra kell számítania az élővilág itt élő 
egyedeinek. A zavarás kedvezőtlen hatása a meglévő utak mellett hosszabb ideje 
megfigyelhető. A kivitelezés és az üzemelés időszakában is megnövekedő légszennyező 
hatása (por) lesz a tervezett beruházásnak, amely a szállításban résztvevő gépjárműforgalom 
következménye. Ez a levegőszennyezés azonban kisebb volumene és a meglévő – 
gépjárműforgalomból származó - szennyezések figyelembevételével várhatóan nem jelent 
számottevő változást az állat- és növényvilág itt élő fajai számára.  

A kivitelezési, szállítási munkálatok által okozott taposási kár várhatóan nem lesz jelentős, 
mert ezek a tevékenységek kizárólag meglévő utak és a szántók növényzet nélküli felszínét 
érintik. 

A tervezett munkálatok a zaj- és levegőszennyezés kivételével nem lesznek hatással a közeli 
Natura 2000 védett területek (lásd fent) jelölő élőhelyeire és jelölő állatfajaira. 

6.2.7.5. Hatásfolyamatok az üzemelés során 

A tervezett beruházás üzemelési stádiuma is terhelést jelent a terület élővilága számára – bár 
ezek a hatások a kivitelezés negatív hatásaihoz mérten már mérsékeltebbek. A kivitelezési 
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stádiumhoz képest csökken a zaj- és porszennyezés. A biológiailag inaktív felületek aránya 
ebben az időszakban nem növekszik.  

A tervezett tevékenység üzemelési stádiumában állatfajok pusztulása, sérülése következhet be 
gázolás esetén, amely elsősorban a madarakat és a kétéltű állatokat veszélyezteti. Ennek 
volumene az állatfajok kis száma és a forgalom kis sebessége miatt nem számottevő.  

Összességében kijelenthető, hogy a tervezett tevékenység üzemelési stádiumában – 
figyelembe véve a területen jelenleg is fennálló terheléseket – jelentős változást nem okoz az 
élővilág számára. 

6.2.7.6. Hatásfolyamatok a felhagyás során 

A tervezett tevékenység felhagyása önmagában még nem eredményezi az élőhelyek kedvező 
megváltozását: ez csak az épített elemek elbontásával, a területek rekultivációjával lenne 
elérhető. A tervezett területhasználat felhagyása néhány évtizeden belül nem várható. A 
beépítések módja, intenzitása változhat, a területen végzett tevékenységek teljes felhagyása 
azonban nem valószínű.   

6.2.7.7. Hatásterületek 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból a tervezési terület minden olyan 
része, melyet a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ez gyakorlatilag a 
műszaki beavatkozások (növényzet irtása, úthálózat kialakítása, beépítések) által közvetlenül 
érintett területeket jelenti. Ebbe beleértjük a munkaterület minden részét, így az ideiglenes, 
vagy végleges területhasználatokat, a kivitelezést végző munkagépek felvonulási területeit is. 
Ezen a területen a növényzet, a növényfajok egyedei, állományai nagyrészt megsemmisülnek, 
az állatfajok érintett egyedei, állományai fizikailag károsodnak, vagy elvándorolnak.  

A fentiek alapján a növényzet irtásával, az építési terület előkészítésével, deponálással, 
szállítással, a munkagépek felvonulásával, valamint az építkezéssel érintett közvetlen 
hatásterületnek a térképmellékleten (lásd 26. ábra) megadott területet érthetjük.  

Az élővilág szempontjából a közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat a területeket, ahol az 
építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más 
környezeti elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül 
érzékelhetően befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal 
befolyásoljak az adott területen a faj állományának (populációméretének) alakulását. Ide 
tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző munkások és 
munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán, ill. a 
munkafolyamatok fényszennyezésén keresztül közvetetten jelentkező hatások is, de ezeknél 
nagyobb jelentőségű a vízjárás megváltoztatása, esetleg a talajvízben bekövetkező változások. 
Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes fajok 
eltérő érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra, és maguk a hatások is előre 
nehezen felbecsülhetők. 

A közvetett hatásterületet a területen jelen levő, az élőhelyek alapján előforduló védett hüllők 
(gyíkfajok), kisebb méretű énekesmadarak igényeire (szaporodási, fészkelési zavartalanság) 
való tekintettel a közvetlen hatásterület határától számított max.: 300 m sugarú 
pufferterületben határozhatjuk meg (a nagyobb terhelést jelentő kivitelezési stádium és 
havária esetét leszámítva ez a hatásterület jóval kisebb: max.: 100 m). A közvetett 
hatásterületen jelen esetben a Natura 2000 területbe eső - déli oldalon levő erdőállomány, a 
nyugati oldalon a volt szovjet laktanya területének egy része, valamint szántóterületek (északi 
és keleti oldalon), a Natura 2000 területbe eső, a repülőtér területén található sziklafüves 
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lejtősztyepek, illetve sztyeprétjei, valamint a keleti szegélyen végighúzódó parlag, illetve 
cserjés területek találhatók.  

A közvetett hatásterület nyugaton és délen is érint Natura 2000 védettségű területeket, de a 
tervezett beruházás zaj- és légszennyező hatása a jelölő élőhelyekre és jelölő fajokra nézve 
várhatóan mérsékelt lesz: elsősorban a kivitelezés átmenti időszakában jelentkezik (lásd 26. 
ábra). 

 

26. ábra - Élővilág-védelmi hatásterületek 
 

A beruházási területről a meglévő árokba történő tiszta csapadékvíz bevezetés a jelenlegi 
állapottal azonos, mivel egy kialakult állapothoz (8-as fkl. út alatti meglévő áteresz) igazodik 
és a vízgyűjtő terület alapvetően nem változik. A beruházási terültről a csapadékvíz kivezetés 
az áteresz kapacitásának függvényében fog történni, amely a jelenlegihez hasonló állapotot 
eredményez. 

6.2.7.8.Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Élővilág-védelmi szempontból azok a rendkívüli események érdemelnek említést, amelyek 
során jelentősebb környezetszennyezés jelentkezik. Ilyen események pl. balesetek, természeti 
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katasztrófák során következhetnek be, amikor (pl. a gépjárművekből) különböző szennyező 
anyagok (pl. olaj, stb.) kerülhetnek ki a környezetbe.  

Ilyen esetben a szennyezett terület megtisztítását haladéktalanul el kell végezni: a 
szennyezőanyagokat össze kell gyűjteni és a területről a kijelölt hulladéklerakó helyre kell 
szállítani.  

A havária események elhárítására a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése 
alapján környezetvédelmi kárelhárítási intézkedési tervet kell készíteni, melyben szabályozni 
kell a kialakult környezeti károk forrásának megszüntetésére és a kialakult károk 
felszámolására hozandó intézkedéseket, az elhárításban résztvevő személyek és eszközök 
listáját, valamint az esemény dokumentálásának a módját, az értesítendő hatóságok körét. 

6.2.7.9.A várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt 
intézkedések  

Az élővilágra gyakorolt környezeti hatások mérsékléséhez javasolt intézkedések: 

- az egy időben biológiailag inaktív felületek arányát minimalizálni kell; 

- A fészkelési időszakban (március 1. – augusztus 15.) szükséges a munkavégzés 
korlátozása/tiltása az erdős, cserjés és gyepes területeken; 

- a tervezett tevékenység kizárólag az érintett ingatlanok területén végezhető, a 
szomszédos mezőgazdasági területek, Natura 2000 védettségű területek, erdők területe 
szállításra és deponálásra sem használható;  

- a területen található – engedély nélkül elhelyezett – hulladékot kijelölt hulladéklerakóba 
kell elszállítani; 

- a gyomfajok és özönfajok (pl. bálványfa, akác) túlzott elszaporodásának 
megakadályozására a gyomosodó zöldfelületeket (útszéleket, depóniák felszínét stb.) 
szükség esetén kaszálni kell; 

- az igénybe vett erdőterületek csereerdősítése során, ha az hasonló termőhelyen történik, 
előnyben kell részesíteni a honos elegyes lombos célállományokat (MOT, KTT, CS, 
VK, MJ); 

- a zöldfelületek parkosítása során törekedni kell az őshonos fa- és cserjefajok 
alkalmazására; 

- fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület és a hozzá tartozó úthálózat 
tisztántartására, illetve pormentesítésére. 

6.2.7.10. Összefoglalás 

A tervezett tevékenység elsősorban mezőgazdasági területeket érint, területén országos 
jelentőségű természeti érték nem található. A közvetlen hatásterület nem áll természetvédelmi 
oltalom alatt, de a közvetett hatásterület közösségi jelentőségű különleges természet-
megőrzési területet (Natura2000) is érint. A vizsgált terület nem része a Nemzeti Ökológiai 
Hálózatnak, de közvetlen környezetében található ökológiai folyosó.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység hatásai az 
élővilágra nézve elfogadhatóak, számottevő természeti értéket nem veszélyeztetnek.  

A közeli Natura 2000 védettségű természeti területeket élőhely megszűnése, sérülése, illetve 
elválasztó hatás (fragmentáció) nem veszélyezteti, de az élővilágra gyakorolt környezeti 
hatások mérsékléséhez a javasolt intézkedések betartása szükséges.  
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6.2.8. TÁJVÉDELEM 

A hatótényezők okozta hatásfolyamatok - tájkép 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a területen tervezett tevékenység tájvédelmi szempontból 
jelentkező hatásfolyamatai az alábbiakban összegezhetők: 

– meglévő - zömmel mezőgazdasági - területeken történő területfoglalás; 
– beépítés (épületek, utak, parkolók); 
– megnövekedő forgalom zavaró hatása. 

6.2.8.1. A jelenlegi állapot jellemzése 

A vizsgált terület Veszprém megyén beül a Veszprémi járásban, Veszprém megyei jogú város 
központjától keletre, mintegy 4,3 km távolságban helyezkedik el. A tervezett beruházás 
helyszínét észak felől a 8. sz. fkl. út határolja, tőle déli irányban található, nyugati oldalán a 
volt szovjet laktanyához vezető út húzódik. 

A hatásterület tájföldrajzi szempontból a Dunántúli-Középhegység nagytájon belül a Bakony-
vidék középtájba tartozik. Két kistáj határán terül el: északi része a Veszprém-Nagyvázsonyi-
medence (5.1.31) kistájhoz, déli része a Balaton-felvidék és kismedencék (5.1.22) kistájhoz 
tartozik.  

Általános természet-földrajzi adottságok  

Határhelyzetéből adódóan a két kistáj környezeti adottságai együttesen jellemzik.  

Mindkét kistáj medence alapzatát dolomit és mészkő képződmények építik fel.  

Az éghajlat a Péczely-féle beosztás szerint mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz. Az évi 
napfénytartam 1970 óra körüli, a középhőmérséklet 10,0 C, a fagymentes időszak 
hosszúsága mintegy 195 nap. Az évi csapadékösszeg 600 mm körüli, az ariditási index 1,15 
körüli. 

A kistáj K-i része a Séd vízgyűjtőjéhez tartozik. A Balaton (Balatonfűzfő) távolsága a vizsgált 
területtől 6,1 km. A kistájak talajvízszintje a völgyekben 4-6 m körüli, de a mért adatok ennél 
sokszor jóval alacsonyabbat mutatnak.  

A területen jellemzőek a mészkövön képződött rendzina talajok, illetve barnaföldek.  

Megközelíthetőség 

A vizsgált terület megközelíthető Veszprém, illetve Várpalota irányából, a 8. sz. fkl. útról déli 
irányba letérve. A főút gyakorlatilag határos az ingatlancsoport északi szélével. A vizsgált 
területet déli oldalról a volt szovjet laktanya területe határolja.  

A legközelebbi vasútvonal a Bakonyt hosszában átszelő Székesfehérvár–Szombathely 
vasútvonal: a MÁV és a GYSEV 20-as számú egyvágányú villamosított fővonala. A 
legközelebbi vasútállomások Veszprémben, Kádártán és Hajmáskéren találhatók.  

A vizsgált terület közelében kerékpárút, turistaút nem található. A legközelebbi turistaút 
(piros jelzés) és kerékpárút a reptértől déli irányban található, mintegy 2,6 km távolságban.  

A tervezett beruházás közelében található települések és távolságuk:  

Település 
Irány  

(a tervezett beruházástól) 
Távolság 

Veszprém - központ nyugat 4,3 km 
Litér északkelet 1,8 km 
Kádárta  északnyugat 2,0 km 
Szentkirályszabadja dél 2,6 km 
Fűzfőgyártelep délkelet 2,9 km 
Balatonfűzfő délkelet  4,5 km 

 



NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.   
Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2018. július 78 LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 
  

A tervezett beruházás helyszínét, a közelében található települések elhelyezkedését a 27. ábra 
mutatja be. 

 
 

27. ábra - A vizsgált terület elhelyezkedése 
 

Településtörténet 

A feltárások alapján tudjuk, hogy a mai Újtelep nevű városrész nyugati részén már az i. e. 5. 
évezredben nagy kiterjedésű neolitikus település létezett. Ismereteink szerint a rómaiak nem 
telepedtek le a város területén, de annak határában, Gyulafirátótnál villát, Balácán pedig 
Caesariana néven villagazdaságot hoztak létre. 

Veszprém vára az esztergomi és székesfehérvári várakkal együtt egyike volt legkorábbi 
várainknak, (Géza korában már állt). A vár és a vár körüli falvak („szegek”) az évszázadok 
során egyetlen településsé olvadtak össze. 

A város neve a nyelvészek szerint a szláv „bezprem” szóból ered, ami köznévként 
„egyenetlent”, „dimbes-dombost” jelentett, utalva Veszprém természeti adottságaira, más 
vélekedés szerint viszont személynévi eredetű: I. István unokaöccséről Bezprym lengyel 
fejedelemről kapta a nevét.  

Veszprémnek fontos szerepe volt a kereszténység bevezetéséért vívott harcban: I. István itt 
győzte le Koppány seregeit. A város az első püspöki székhely az országban (1001-től vagy 
1002-től), 1993-tól érseki székhely. A város I. István feleségének, Gizellának a kedvenc 
tartózkodási helye volt; később évszázadokon át a veszprémi püspökök koronázták meg a 
magyar királynékat, és viselték a királyné kancellárjának címét. 

A tatárjáráskor a vár 1276-ban és 1380-ban is ellenállt a támadásoknak. Veszprém virágkorát 
a reneszánsz műveltségű Vetési Albert püspöksége (1458–1486) jelentette. 

A 16. században a törökkel szemben vívott harcok következtében összesen tízszer cserélt 
gazdát, a vár körüli településrészek elnéptelenedtek. A Rákóczi-szabadságharcban a kurucok 
mellé álló Veszprémet a Sigbert Heister vezette császári csapatok 1704-ben feldúlták. 

A város a XIX. századra Közép-Dunántúl kereskedelmi központjává vált, főleg 
gabonapiacának köszönhetően, a lakossága 14 000 főre emelkedett. A város iparosodását a 
Sédre települt malmok és bőrfeldolgozó manufaktúrák jelentették.  
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1872-ben megépült a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonal. Átmeneti hanyatlás után 
a kiépülő 7. sz. főközlekedési út városon való átvezetése ismét bekapcsolta a várost az 
országos vérkeringésbe. 

Az 1930-as években a városba hadiipar települt, ide telepítették a híres "Jutasi altisztképzőt", 
katonai repülőteret. 1930-ban Veszprém megkapta a megyei városi címet. A második 
világháború idején a várost több bombatámadás is érte, elsősorban a közlekedési csomópont-
jellege miatt. 

A háború utáni iparosodásával az ipari foglalkozásúak száma és aránya növekedett, a régi 
iskolaváros és igazgatási szerepkörök felerősödtek. Egyetemváros lett, s a Bakony és Balaton-
felvidék szervező-ellátó településévé vált.  

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A 2. katonai felmérés (1806-1869, lásd 28. ábra) térképén a vizsgált területen és közvetlen 
környezetében elsősorban mezőgazdasági területeket (szántók) és erdőket találunk. Az erdők 
részaránya még magasabb a jelenlegi állapothoz képest. Veszprém és Litér települések mérete 
jócskán kisebb, mint napjainkban, a települések közötti úthálózat is jelentős eltéréseket mutat. 
A vasút ekkor még nem épült meg. 

 
 

28. ábra - A vizsgált terület a 2. katonai felmérés készítésének idején (1806-1869) 
 

A volt szovjet laktanya és a repülőtér területe a térképen teljesen beépítetlen természeti 
terület. 

A mai tájszerkezetet meghatározó elemei a nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek, a 
kisebb-nagyobb erdőfoltok, a volt szovjet laktanya területén található beépítések 
(„szellemváros”), a reptér létesítményei, a vonalas létesítmények közül a közlekedési 
területek, illetve a légvezetékek nyomvonalai.  

A tájhasznosításban a közvetlen hatásterületen a mezőgazdasági területek dominálnak, ez 
jellemző a környező területek használatára is.   
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A környező területeknek elsősorban a mezőgazdasági potenciálja magas. Jelenleg 
hasznosítatlan a volt szovjet laktanya területe, amely így elhanyagolt, épületei romosak, több 
helyen hulladékot raktak le a közelében. A közvetlen környezet turisztikai potenciálja 
alacsony: köszönhetően a területhasználatoknak, illetve a turisztikai célpontok hiányának.  

A külterület szabályozási terv (forrás: BFVT Kft., 2017.) szerint a vizsgált terület építési 
övezet határán belül helyezkedik el, „ipari terület” (Gip-14) övezetben található. Tőle keleti, 
déli és északkeleti irányban „kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági területek” (Gksz-19, 
Gksz-22) nyugati irányban közlekedési terület (Köu-03), délkeleten „védelmi erdőterület” 
(Ev), északi irányban „iparterület” (Gip-14), déli irányban „kutatás-fejlesztés céljára 
szolgáló” terület (K-Kf-01) található (lásd 1. ábra). 

Ismert régészeti területet – a szabályozási tervlap alapján - a tervezett beruházás közvetlenül 
nem érint, de közelében több ilyen terület is található (lásd 1. ábra). 

A vizsgált területen belül több kisebb erdőfolt is található, amelyeken üzemtervezett 
erdőállományok találhatók. A beruházás közvetlenül érinti a VEK 137/C, 137/F és 143/A 
erdőrészleteket (forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/; lásd 29.1 és 29.2. ábra). A beruházás 
megvalósításához ezen erdőrészletek egy részének megtartását írták elő, amelyet a tervezett 
beépítés teljesít.   

 
29.1. ábra - Üzemtervezett erdőállományok a tervezett beruházás területén és annak közelében 

(forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 
Az erdőfoltok fő fafaja a feketefenyő (Pinus nigra), a faállomány kora 20-25 év. Bár 
természetvédelmi szempontból ezeknek az örökzöld erdőknek az értéke mérsékelt, a 
beépítésre tervezett terület takarásában, a zaj- és porterhelés csökkentésében betöltött 
szerepük nem elhanyagolható. Fentiek miatt ezeknek az erdőfoltoknak a részbeni megtartása 
indokolt. 
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29.2. ábra - Üzemtervezett erdőállományok a tervezett beruházás területén és annak közelében 

(forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 
 

6.2.8.2.Védettség, ökológiai hálózat 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) és c) 
pontja alapján a vizsgált terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt.  

A tervezett beépítések területe nem esik közösségi jelentőségű különleges természet-
megőrzési területre (Natura2000), de a közvetett hatásterület érint ilyen élőhelyet. 

A vizsgált terület nem része az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott ökológiai hálózatnak, de közvetlen 
környezetében található ökológiai folyosó (lásd 25. ábra).  

A vizsgált terület és környezete „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”, 
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési Terve Módosítás, PESTTERV Kft., 2016., (lásd 
30. ábra), északnyugati része – a megyei rendezési terv (forrás: Veszprém Megye 
Területrendezési Terve, PESTTERV Kft., 2011.) alapján országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület (lásd 31. ábra). 

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető 
objektumot a beruházás nem érint. 
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30. ábra - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a megyei rendezési terv módosításán 

(forrás: Pestterv, 2016.) 

 

 
31. ábra - Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területek a beruházás közelében 

(forrás: Veszprém Megye Területrendezési Terve – részlet, PESTTERV Kft., 2011.)   
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Tájértékek, kulturális örökségvédelem 

A vizsgálati területen és annak közvetlen közelében műemléki védettségű épület, egyedi 
tájérték nem található, a legközelebbi ilyen épületek, illetve tájértékek Veszprém belterületén, 
illetve annak közelében találhatók. Ezek távolsága több kilométer, ezért a tervezett 
tevékenység nem veszélyezteti őket.  

Tájképi szempontból értékesnek ítélhetők a környező területek erdői, kisebb erdőfoltjai.  

Negatív tájképi hatású a szomszédos volt szovjet laktanya pusztuló területe, a reptér épületei, 
a légvezetékek és a közlekedési területek, de kedvezőtlen hatású a környező egybefüggő, 
monoton mezőgazdasági területek (szántók) látványa is. Az alsóbbrendű utak közelében 
mindenhol tapasztalható az engedély nélküli hulladéklerakás. 

A vizsgált területen régészeti érdekeltségű terület nem található, de a legközelebbi ilyen 
területek 100-150 m távolságban helyezkednek el (forrás: külterületi szabályozási terv – lásd 
1. ábra). 

A régészetileg védett területekre a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. sz. 
törvény vonatkozik. A tervezett beruházás területén az építési munkálatok során esetlegesen 
előkerülő leletek feltárásáról a fenti törvény 24.§. értelmében haladéktalanul egyeztetni kell a 
területileg illetékes szakhatósággal.  

 

 
A volt szovjet laktanya épületei negatív tájképi hatásúak 

 
Tájképi szempontból kedvezőtlenek a szántók, 

légvezetékek 

 
A környező erdőfoltok pozitív tájképi hatásúak 

 
Tájképi szempontból kedvezőtlenek a szántók, 

légvezetékek 
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6.2.8.3.Hatásfolyamatok a telepítés során 

Tájszerkezet, tájkép és tájkarakter 

A tervezett beruházás kivitelezése során a tájszerkezet módosul, a szántó- és erdőterületek 
közé nagy kiterjedésű beépített terület kerül. Bár a tervezett beruházás kiterjedése jelentős, 
annak várható tájképi hatása mégis mérsékelt lesz, mivel a létesítmények belterület felől nem 
lesznek láthatóak, a 8. sz. fkl. út érintett szakasza felől pedig már nem látható a területet. A 
közeli erdőállományok nem csak a takarásban, de a zaj- és porcsökkentésben is jelentős 
szerepet játszanak.  

Az északi területrészen az erdősávok részbeni megtartását a tervezett beépítések kialakítása 
lehetővé teszi (lásd 15.1 és 15.2. ábra, illetve 2.sz. és 3.sz. melléklet). 

Javasolt a déli területrészen a Natura 2000 területek irányában – ahol erre lehetőség van - 
erdősávokat telepíteni. Ezeken a területeken a tervezett beépítések kialakítása ezt lehetővé 
teszi. 

A tájképi, tájesztétikai hatások a kivitelezés idején egyértelműen negatívnak minősíthetőek, 
mivel zöldfelületek (fiatal parlagok, erdőállományok, cserjés sáv) szűnnek meg, illetve 
kerülnek beépítésre. Kedvező hatású ugyanakkor, hogy a munkálatok értékes természeti 
területet nem érintenek, jelentős tájképi érték nem sérül.  

A közvetlen hatásterület a felmérés idején jelentős részben szántó és fiatal parlag, de kisebb 
részben erdőfoltok és cserjések is tarkítják. Ezek területén a jelenleg megtalálható növényzet 
a tervezett hasznosítás következtében megsemmisül – a meglévő erdő- és cserjefoltokat 
azonban – ahol erre lehetőség nyílik – meg kell kímélni. A beruházás közvetlen hatásterületén 
tájképi szempontból különösen értékes tájelem a déli oldalon található erdőn kívül nem 
található, de a közeli erdőállományok is kedvező tájképi hatásúak. Kedvezőtlen tájképi hatása 
lesz a kivitelezésben és szállításban résztvevő munkagépeknek, szállítójárműveknek, 
felvonulási létesítményeknek, anyagdepóniáknak.  

A telepítési stádiumban a tájkarakter változása a takartság, a meglévő területhasználatok, 
valamint a beruházás elhelyezkedése és alacsony láthatósága következtében csak a közvetlen 
hatásterület szűkebb környezetében várható. 

A tervezett beruházás területe belterület, vasút, kerékpárút és turistaút felől nem lesz látható, 
de kisebb szakaszon látható lesz a 8. sz. fkl. út fákkal nem takart szakaszai felől.  

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai során a tájhasznosítás az adott területen 
számottevően módosul: a mezőgazdasági terület helyén iparterület jön létre a hozzá 
kapcsolódó út és közműhálózattal. Az erdőállományok mérete kisebb mértékben csökken. 

A biológiailag aktív felületek aránya a kivitelezés időszaka alatt számottevően csökken.  

A tervezett beruházás a szomszédos területek használatát: mezőgazdasági-, turisztikai stb. 
tájpotenciálját nem fogja módosítani vagy korlátozni, azokra érdemi hatást nem gyakorol.  

Ökológiai hálózat 

A vizsgált terület nem része az országos ökológiai hálózatnak. A kivitelezési munkálatok 
során az állatvilág időleges zavarását okozhatja a munkagépek által keltett zaj- és porterhelés, 
a fokozott emberi jelenlét – ezek a terhelések azonban a mezőgazdasági területen, illetve a 8. 
sz. fkl. út közelében jelenleg is fennállnak. Jelenleg a vizsgált területnek főképp a fás-cserjés 
élőhelyei töltenek be számottevő funkciót az ökológiai hálózatban. 

Tájértékek, kulturális örökség 
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A kivitelezési munkálatok tájképi hatása mindenképp negatívnak tekinthető. A jelenlegi 
természetes, vagy természeteshez közeli terepformák a tervezett beruházás következtében 
megváltoznak. Tájképi szempontból kedvezőtlen, hogy a területen található erdőállományok 
mérete csökken. 

A tervezett munkálatok tájesztétikai szempontból azért nem okoznak jelentősen negatív 
hatást, mert a közvetlen hatásterület elhelyezkedése, takarása a meglévő domborzati 
viszonyok és az idősebb erdőállományok következtében magas. Kedvezőtlen tájképi hatások 
csak a beruházás mikrokörnyezetében jelentkeznek. A tervezett beruházás területe lakott 
település irányából nem lesz látható. Kerékpárút, turistaút a beruházás közelében nem halad. 
Műemléki és régészeti érdekű területet a beruházás nem érint.  

A vizsgált területre való rálátás a szántóterületek irányából nagyobb, kb.: 400-500 m, a 
meglévő erdőállományok felől azonban csak 50-100 m (lásd 32. ábra). A tervezett 
beruházásra azonban pontszerűen akár a fent megjelölteknél nagyobb távolságból is lehet 
rálátás. 

6.2.8.4.Hatásfolyamatok az üzemelés során 

Tájszerkezet, tájkép és tájkarakter 

A tervezett beruházás üzemelési stádiumában a kivitelezésnél leírtakhoz hasonlóan módosítja 
a kialakult tájszerkezetet. A tájképi szempontból a kivitelezési időszakhoz képest kedvezőbb 
hatás várható, a rendezett terület várhatóan megszűnteti az engedély nélküli hulladéklerakást 
is. A tájképi hatások - a kisebb láthatóság miatt – mérsékeltek lesznek. A beruházás tágabb 
környezetében nem okoz változást a tájkarakterben.  

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A tervezett beruházás üzemelésével a környező terület tájhasznosítása nem változik, a tágabb 
környezet mezőgazdasági, turisztikai stb. tájpotenciálja nem változik. A biológiailag aktív 
felületek aránya az üzemelés időszakában nem módosul.  

Ökológiai hálózat 

A vizsgált terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, az üzemelés időszakában a 
terület érdemi funkciót nem fog betölteni az ökológiai hálózatban. 

Tájértékek, kulturális örökség 

A tervezett tevékenység jelentősebb tájértéket nem veszélyeztet, mivel közvetlen 
hatásterületén ilyen nem található. A tervezett beruházás környezetében található - tájképi 
szempontból értékesebb - természeti területek (pl. erdők) a beruházás során nem sérülnek.  

A tervezett munkálatok üzemelési stádiumában régészeti leletek előkerülése nem várható.  

6.2.8.5. Hatásfolyamatok a felhagyás során 

A tervezett tevékenység felhagyása önmagában még nem eredményezi a tájkép kedvező 
megváltozását: ez csak az épített elemek elbontásával, a területek rekultivációjával lenne 
elérhető. A tervezett területhasználat felhagyása néhány évtizeden belül nem várható. A 
beépítések módja, intenzitása változhat, a területen végzett tevékenységek teljes felhagyása 
azonban nem valószínű.   
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6.2.8.6. Hatásterületek 

A tervezett beépítések következtében a kivitelezési és üzemelési időszak során kisebb méretű 
tájképváltozással első sorban a telepítés helyszínén kell számolni – tájképi szempontból ez 
tekinthető a beruházás közvetlen hatásterületének.  

A telepítés helyén kívül azokon a területeken jelentkeznek tájképi hatások, ahonnan a 
tervezett beruházás még észlelhető, meghatározó tájelemként (látványelemként) jelenik meg: 
tájképi szempontból ezt tekintjük közvetett hatásterületnek. A hatás nagysága erősen függ a 
távolságtól, a domborzattól, a takarás mértékétől és milyenségétől is. Általánosságban 
elmondható, hogy a vizsgált területtől távolodva a tájképi hatások csökkennek, a távolabbi 
lakott települések (Veszprém, Litér stb.) felől már egyáltalán nem jelentkeznek.  

A tervezett beruházás távolsága az országos jelentőségű védett természeti területektől több 
kilométer, de közvetlen közelében közösségi jelentőségű (Natura 2000) védett természeti 
terület található.  

Tájképvédelmi szempontból hatásterület a szántóterületek irányából nagyobb, kb.: 400-500 
m, a meglévő erdőállományok felől azonban csak 50-100 m (lásd 32. ábra).  

 
32. ábra - A tervezett beruházás tájképvédelmi hatásterülete 
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6.2.8.7.Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Tájvédelmi szempontból számottevő hatást azok a rendkívüli események okozhatnak, 
amelyek során a terület meglévő vagy leendő táji értékei – pl. növényzet – megsérül, ill. 
megsemmisül. Ilyen esemény következhet be pl. nagyobb tűz esetén, esetleg természeti 
katasztrófák során. A tájképvédelmi szempontból fontos szerepet játszó létesítményeket, 
zöldfelületeket sérülésük esetén mihamarabb helyre kell hozni, a szükséges pótlásokról 
gondoskodni kell. 

6.2.8.8.A várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt 
intézkedések  

A tájképre gyakorolt környezeti hatások mérsékléséhez javasolt intézkedések: 

- az egy időben megbontott, növényzet nélküli felületek arányát minimalizálni kell; 

- fokozott figyelmet kell fordítani a telephely és a hozzá tartozó úthálózat tisztántartására, 
illetve pormentesítésére,  

- a területen jelenleg fellelhető engedély nélkül elhelyezett hulladékot össze kell gyűjteni 
és kijelölt hulladéklerakóba el kell szállítani; 

- a zöldfelületeken háromszintes növényzet kialakítása javasolt, a parkosítás során 
törekedni kell az őshonos fa- és cserjefajok alkalmazására; 

- a takarás szempontjából kiemelt jelentőségű erdőfoltokat, erdősávokat a lehető 
legnagyobb mértékig meg kell őrizni. 

6.2.8.9.Összefoglalás 

A tervezett tevékenység során a tájhasználat a közvetlen hatásterületen belül megváltozik, a 
beruházás a tájszerkezetre, tájkarakterre is hatást gyakorol. A beruházás számottevő negatív 
tájképi hatást nem indukál, mivel a terület láthatósága minden irányból mérsékelt, a tervezett 
tevékenység tájképi szempontból értékes területeket nem veszélyeztet.  

Műemléket, jelentősebb turisztikai objektumot, egyedi tájértéket a beruházás nem érint. A 
vizsgált terület a megyei rendezési terv szerint tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek övezetébe tartozik.  

A tájképi hatásterületek nagyságát csökkentik a domborzati adottságok és a meglévő 
erdőfoltok, erdősávok – utóbbiak kímélete a kivitelezés során feltétlenül indokolt. A tervezett 
beruházás lakott területek irányából, forgalmas út, kerékpárút illetve turistaút felől nem lesz 
észlelhető, kivéve a 8. sz. fkl. út egy rövid szakaszát.  

A terület minimális láthatósága miatt a tervezett tevékenység elfogadható mértékű terhelést 
jelent a tájképre.   

6.2.9. A TELJES HATÁSTÉRHEZ TARTOZÓ TÁJTERÜLET LEHATÁROLÁSA 

Mivel a tervezett Ipari Park területén tervezett tevékenységek jelentős része csak kis 
mennyiségben használ fel vizet, a kommunális szennyvíz a teljes területre kiterjedő 
szabályozott rendszerhez fog kapcsolódni, illetve a hulladékok fő tömege különösebb 
veszélyeztető komponenseket nem tartalmaz, így az Ipari Park teljes hatásterületének 
meghatározása alapvetően a légköri környezetterhelés, valamint a zajhatás kiterjedésétől 
függ. 
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A felszín alatti vizek esetében abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az időszakos 
vízfolyásba a jelenlegi állapottal megegyező módon csak tiszta csapadékvizek kerülnek 
bevezetésre így hatásterület nem jelölhető ki.  

A földtani közeg esetében a beruházás hatásterülete az ingatlanhatáron belül marad. 

A tervezett létesítmény levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete a telephelyi 
határokon belül jelölhető meg. Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, 
hogy a tervezett tevékenység megkezdésével, illetve az épületek megvalósításával a várhatóan 
kialakuló levegőkörnyezeti hatás csak a beépítésre kijelölt területet érinti. A tervezett 
légszennyező forrásokhoz tartozó hatásterület az épületek számára helyet adó ingatlant érinti.  

Az épületekhez tartozó szállítási és látogatói forgalom miatt olyan mértékű légszennyezettség 
nem alakul ki, ami kimutatható módon befolyásolná a levegőkörnyezeti helyzetet. 
Kijelenthető, hogy a kapcsolódó forgalom következtében kialakuló levegőterheltség nem 
haladja majd meg a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, mivel a kibocsátási értékek 
is elhanyagolható mértékűek lesznek.  

A létesítmény tervezett elhelyezésével és kialakításával a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények 
teljesülnek. A létesítménytől származó zaj az oldalhatáraihoz legközelebbi zaj ellen védendő 
területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében 
meghatározott üzemi zajterhelési határértékeket nem haladja meg, az előírt zajterhelési 
határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. A vizsgálati eredmények alapján a lakóterületek 
vonatkozásában kimutatott hatásterület zaj ellen védendő épületet, illetve a telephely 
oldalhatáraihoz legközelebb lakóterületeket már nem érinti. 

Élővilág-védelmi szempontból a közvetlen hatásterület a tervezési terület minden olyan része, 
melyet a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ez gyakorlatilag a 
műszaki beavatkozások (növényzet irtása, úthálózat kialakítása, beépítések) által közvetlenül 
érintett területeket, magát a beruházási területet jelenti. A közvetett hatásterületet a területen 
jelen levő, az élőhelyek alapján előforduló védett élőlényekre való tekintettel a közvetlen 
hatásterület határától (ingatlanhatártól) számított max.: 300 m sugarú pufferterületben 
határozhaó meg (a nagyobb terhelést jelentő kivitelezési stádium és havária esetét leszámítva 
ez a hatásterület jóval kisebb: max.: 100 m). 

Tájkép-védelmi szempontból közvetlen hatásterületnek a telepítés helyszín tekinthető. 
Tájképvédelmi szempontból a közvetett hatásterület a szántóterületek irányából nagyobb, kb.: 
400-500 m, a meglévő erdőállományok felől azonban csak 50-100 m. 

6.2.10. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 

Az Ipari Park megvalósulása esetén a térségben újabb tőkeerős, hosszú távú vállalkozások 
indulhat be, amely távlatilag biztosítaná a térség fokozatosan növekvő gazdaságának 
fejlődését, és munkahelyeket teremtve hozzájárul a térség jobb munkaerő-kihasználásához.  

Magyarország Kormánya ezt a folyamatot kívánja felerősíteni a tárgyi beruházás kiemelt 
státuszával. 

A betelepülő ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások elősegítik a térségben a fejlett 
technológiát és filozófiát képviselő más beruházások megjelenését, ami a térség további 
gazdasági erősödését jelentheti. 

A tervezett beruházás várható gazdasági-szociális, és közérdekű kihatásai egyértelműen 
kedvezőek. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, ÁLLÁSFOGLALÁS 

7.1. KÖVETKEZTETÉSEK 

Jelen előzetes környezeti vizsgálat célkitűzésének megfelelően a Veszprém külterületén 
tervezett Ipari Park megvalósításának meghatározó környezeti szempontjait a következőkben 
foglaljuk össze: 

1. Az Ipari Park tervezett megvalósítása környezeti, gazdasági szempontból nem 
kifogásolható. Mindezek mellett megegyezik Magyarország Kormányának fejlesztési 
politikájával. 

2. Magyarország Kormánya a tárgyi beruházást a 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelettel 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

3. A tervezett Ipari Parkban alapvetően tárolási és raktározási tevékenységet terveznek 
folytatni. A B telek területén a tárolási tevékenységhez kapcsolódó, az előzetes bérlői 
igényeknek megfelelő funkciók (gépjármű javítás, gépjármű mosás, üzemanyagkút) 
egészítik ki. 

4. Az Ipari Park hulladékgazdálkodása meg kell, hogy feleljen a település 
hulladékgazdálkodási irányelveinek, illetve az Ipari Park belső szabályozását ennek 
figyelembevételével kell megvalósítani. 

5. A beruházási helyszín adottságait figyelembe véve a legjelentősebb kiterjedéssel a 
közvetett tájképi hatásterület adható meg (ingatlanhatártól számított max. 4-500 m). 

6. Az üzemeltetés során a megelőzésre helyezve a hangsúlyt megakadályozható hogy a 
csapadékvíz elvezető rendszerbe kockázatos anyagok jussanak. 

7. Havária esemény bekövetkezése esetén a tervezett rendszer alkalmas arra, hogy abból 
tiszta („B” érték alatti) csapadékvíz jusson a befogadó időszakos vízfolyásba. 

8. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosának/üzemeltetőjének 
üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet kell készíteni, a megfelelő kárelhárítási rend 
kialakítására, és a kármentesítési anyagok helyszínen tartására vonatkozóan. 

9. Az Ipari Park telepítéséből és működéséből környezetegészségügyi, munkahelyi 
egészségügyi veszélyeztetés, haváriahelyzetek bekövetkezése – az előírások betartása 
esetén – nem várható. 

7.2. ÁLLÁSFOGLALÁS 

Jelen környezeti vizsgálat készítői a rendelkezésre álló információk feldolgozása és értékelése 
alapján megállapítják, hogy a Veszprém külterületén tervezett Ipari Park megvalósítása a 
határértékekkel rögzített szintnél nagyobb környezetterhelést nem okoz. Ezzel összhangban – 
a tanulmányban részletezett értékelési eredményeket is figyelembe véve – a tervezett 
beruházást környezeti szempontból megvalósíthatónak tartjuk és a környezetvédelmi 
engedély kiadását javasoljuk. 

Hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

 

 

Filepkó Gábor 
okl. környezetmérnök,  

okl. előkészítéstechnikai mérnök 
Mérnöki Kamarai 

nyilvántartási szám: 13-9892  
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2.sz. melléklet Beruházási terület a tervezett beépítéssel – A telek  
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'A' TELEK
HELYRAJZI SZÁM: xxxx ("A" telek)
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Meglévő árok / vízfolyás

É

'A' (hrsz.:  xxxx ("A" telek)) telek beépítési paraméterek

Telek helyrajzi száma: xxxx ("A" telek)
Telek területe:  492.676 m2

Építési övezet jele:  GIP - 14 - Ipari terület
Beépítési mód:  Szabadon álló
Minimális telekméret:  5.000 m2

Építménymagasság:  max. 16 m
Előkert mérete:  5 m
Hátsókert mérete:  8 m
Oldalkert mérete:  8 m
Beépítés mértéke (%):  50 %
Max. kialakítható beépítés (m2):  246.338 m2  
Zöldfelület mértéke (%):  25 %
Min. kialakítandó zöldfelület (m2):  123.169 m2

Teljes ütem

Tervezett beépítettség (m2): 212746 m2

Tervezett beépítés mértéke (%): 43,18% < 50 % MEGFELEL

Tervezett zöldfelület (m2): 126.269 m2

Tervezett zöldfelület mértéke (%): 25,63 % > 25 % MEGFELEL

Tervezett burkolt  felületek (m2): 153.661 m2

Tervezett burkolt felület mértéke (%): 31,19 %

Telepített fa (db): 108 db

Parkolóhelyek száma: 568 db
 (ebből 16 db akadálymentes)
Bicikli parkolószám: 156 db (4db irodablokkonként)
Kamion parkolók száma: 82 db

Jelmagyarázat
Gépkocsi bejárat

Személyi bejárat
Szintvonal282

Telekhatár

Beépítési vonal

Tervezett épület

Tervezett burkolt felület

Tervezett szikkasztó

Tervezett fa

Északjel
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Veszprém – Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 
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3.sz. melléklet Beruházási terület a tervezett beépítéssel – B telek  
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HELYRAJZI SZÁM: 0231 / 8 ("B" telek)
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Meglévő út 8. sz. főút felé
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B1 ÉPÜLET

Ökológiai folyosó határa

Ökológiai folyosó határa
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'B' (hrsz.:  0231 / 8 ("B" telek)) telek beépítési paraméterek

Telek helyrajzi száma:  0231 / 8 ("B" telek)
Telek területe:  189.878 m2

Építési övezet jele:  GIP - 14 - Ipari terület
Beépítési mód:  Szabadon álló
Minimális telekméret:  5.000 m2

Építménymagasság:  max. 16 m
Előkert mérete:  5 m
Hátsókert mérete:  8 m
Oldalkert mérete:  8 m
Beépítés mértéke (%):  50 %
Max. kialakítható beépítés (m2):  94.939 m2  
Zöldfelület mértéke (%):  25 %
Min. kialakítandó zöldfelület (m2):  47.469 m2

Jelmagyarázat
Gépkocsi bejárat

Személyi bejárat
Szintvonal282

Telekhatár

Beépítési vonal

Tervezett épület

Tervezett burkolt felület

Tervezett szikkasztó

Tervezett fa

Északjel

B/2

Telek területe (m2): 129.576 m2

Tervezett beépítettség (m2): 57.290 m2

Tervezett beépítés mértéke (%): 44,21% < 50 % MEGFELEL

Tervezett zöldfelület (m2): 36.422 m2

Tervezett zöldfelület mértéke (%): 28,11 % > 25 % MEGFELEL

Tervezett burkolt  felületek (m2): 35.864 m2

Tervezett burkolt felület mértéke (%): 27,68 %

Telepített fa (db): 22 db

Parkolóhelyek száma: 88 db
 (ebből 7 db akadálymentes)
Bicikli parkolószám: 26 db
Kamion parkolók száma: 25 db
Kamion várakozó száma: 3 db

B/1

Telek területe (m2): 60.301 m2

Tervezett beépítettség (m2): 22.881 m2

Tervezett beépítés mértéke (%): 37,95% < 50 % MEGFELEL

Tervezett zöldfelület (m2): 19.224 m2

Tervezett zöldfelület mértéke (%): 31,87 % > 25 % MEGFELEL

Tervezett burkolt  felületek (m2): 18.196 m2

Tervezett burkolt felület mértéke (%): 30,18 %

Telepített fa (db): 16 db

Parkolóhelyek száma: 96 db
 (ebből 2 db akadálymentes)
Bicikli parkolószám: 35 db
Kamion parkolók száma: 0 db
Kamion várakozó száma: 0 db

Munka megnevezése:

Ingatlan tulajdonosa / Építtető:

Generál tervező:

Kertépítész tervező:

Szakág:

Rajz megnevezése:

Szakági tervező:

Tervszám:Lépték: Dátum:

Elektronikus azonosító/Rajzszám:

Tervfajta:

Építész tervező:Műszaki igazgató:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Talajmechanikus tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Környezetvédelem:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Belsőépítész tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Gyengeáram tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Úttervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Tűzvédelmi tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Gépész tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Statikus tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Elektromos tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Akusztikai tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Épületdiagnosztika:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Balti feletti magasság:

'B' telek teljes ütem (B1, B2, B3,
B4 épület)

ÉPÍTÉSZET

HELYSZÍNRAJZ

T-001/2018M=1:2000 2018. 07. 05.

00 - 1.03

Lift tervező:

Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező: Szakági tervező:

Offenbecher László

#Geodéta
#Kamarai szám geodéta

----
----

----
----

----
----

---
---

----
----

----
----

----
----

Papp Katalin
K 01-5160

----
----

----
----

----
----

#Talajmechanika
#Kamarai szám talajmech

----
----

----
----

----
----

--- ---
----
----

----
----

----
----

----
----

----
----

----
----

---
---

----
----

----
----

----
----

Grosz Krisztina
KÉ-K, VZ-TEL 07-0743

---
---

----
----

----
----

Kováts Róbert
TUÉ 01-14927

----
----

----
----

----
----

#Gépész
#Kamarai szám gépész

----
----

----
----

----
----

Dr. Medek Ákos
T-T, SZÉS-1-T / 01-3239

----
----

----
----

----
----

Radványi László
V/07-01347

----
----

----
----

----
----

Csott Róbert
SZKV - 1.4. 13-12813

----
----

----
----

----
----

---
---

----
----

----
----

----
----

Europroperty Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.

NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8.

"NIPÜF Veszprém Ipari Park
Fejlesztése"
8200 Veszprém, HRSZ: 0231 / 8 ("B" telek)

Geodéta:

Helyrajzi szám:

0231 / 8 ("B" telek)±0,00 : +280,15 mBf. ("B" telek)
Felelős építész tervező:

Sallai Gábor
É-13-1433

Hollósi Gergő

Ingatlan tulajdonosa / Építtető
képviselője:

Török Zsombor

Megjegyzés:
A telekhatár korrigálandó a Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása alapján.
A "B" telekre nem készült geodézia és talajmechanikai szakvélemény, ezért a kapott adatszolgáltatás után a tervek pontosítandóak.
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4.sz. melléklet A vízgyűjtő terület helyszínrajza 
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5.sz. melléklet A tervezett csapadékvíz elvezetés helyszínrajza  
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6.sz. melléklet A csapadékvíz elvezetés elvi sémája 



 Hauraton
Aquafix SKG

(2 mgI): 9 db

 Zeolitos

2 db

"A" telek

800 m3, HDPE szigetelt

 Hauraton Aquafix

(2 mgI): 4 db

 burkolat
 Zeolitos

1 db

"B" telek
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FÜGGELÉKEK 

I.sz. függelék Állásfoglalás 

II.sz. függelék Igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása  

III.sz. függelék Meghatalmazás 

IV.sz. függelék  Szakértői jogosultságok 
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I.sz. függelék Állásfoglalás 
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Filepkó Gábor technikai igazgató részére!

A NIPÜF Zrt. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8.) megbízásából eljáró Lawand Mérnöki Iroda Kft.
(2013  Pomáz,  Nyár  utca  5.)  2018.04.17.-én  kelt  levelében  tájékoztatást  kért  Hatóságomtól  a
Veszprém,  Ipari  Park  csapadékvízének  elvezetésével  kapcsolatban.  A  beruházás  során  két
területegységen (A és B) terveznek épületeket építeni. 

A tervezési  terület  É-i  területrészén  lévő ingatlanok nyílt  karsztos  területre  és  a  felszín alatti  víz
szempontjából  fokozottan  érzékeny  területre  esnek  a  219/2004.  (VII.21.)  Kormányrendelet  2.sz.
mellékletének 1.b) besorolása alapján. Ezen terület Ny-i széle a Veszprém város ivóvízbázisának „C”
hidrogeológiai védőterületére is esik. 

Mindkét területrész a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 3.§ 19. pontjának fogalommeghatározása
szerint  kiemelten  érzékeny  felszín  alatti  vízminőség-védelmi  területen,  továbbá  nitrátérzékeny
területen helyezkedik el.

A vízvédelem terén alapvető célkitűzés, hogy a vizek - közte a felszín alatti vizek – állapota feleljen
meg a  törvényben megállapított  időpontig a  jó  állapot,  azaz  a  jó  mennyiségi  és  minőségi  állapot
követelményeinek, amely víztest állapota pedig már jó vagy kitűnő, annak állapota ne romoljon.

A tervezési terület alatti karsztvíz víztest állapota a 2016. évben közzétett vízgyűjtő-gazdálkodási terv
szerint  gyenge  minősítésű  (kémiailag  gyenge;  mennyiségileg  jó,  de  bizonytalan),  azaz  nincs  jó
állapotban  a  nitrátszennyezés  miatt.  A  vízgyűjtő-gazdálkodási  terv  rövid  távú  intézkedésként  a
művelési ág váltást és az állattartó telepek korszerűsítését, trágyahasznosítását nevezi meg a jó állapot
elérése érdekében.

A  vízvédelmi  hatóság  önállóan  illetve  a  vízügyi  igazgatóság  bevonásával  intézkedéseket  tesz  a
szennyező anyagok felszín alatti vízbe, ill. földtani közegbe történő bevezetésének megelőzésére vagy
korlátozására,  a  felszín  alatti  víztestek  állapotromlásának  megakadályozására,  a  romló  tendenciák
megfordítására, a gyenge és a veszélyeztetett helyzetű víztestek állapotának javítására. 

A  felszín  alatti  vizek  jó  állapotának  biztosítása  érdekében  tevékenység  csak  környezetvédelmi
megelőző intézkedésekkel végezhető az elérhető legjobb technika illetve leghatékonyabb megoldás
alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között, hosszú távon sem veszélyeztetve a vizek jó állapotára
vonatkozó célkitűzések teljesülését. 

A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében 
Tilos:



a) az 1. számú melléklet  szerinti  szennyező anyagnak,  illetve az ilyen anyagot tartalmazó,  vagy
lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak

felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése,
a felszín alatti  vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti
vízbe történő közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított
háztartási  szennyvíz  bevezetésének  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek
elhárítását  szolgáló tevékenységekre és  létesítményekre vonatkozó általános  szabályokról
szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit;

b) a felszín alatti vízbe veszélyes anyagok közvetett bevezetése. Ezt a követelményt kell alkalmazni
az olyan területen  levő,  vagy olyan területre  ráfolyó  időszakos vízfolyásba  történő bevezetés
esetén  is,  ahol  a  felszín  alatti  víz  szintje  tartósan  alacsonyabban  van,  mint  a  vízfolyás
fenékszintje.

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti szennyezőanyagok:

A fő szennyező anyagok indikatív listája
I. Jegyzék a veszélyességük alapján K1 minősítésű anyagokra
Az I. Jegyzék a következőkben felsorolt anyagféleségekhez és csoportokhoz tartozó meghatározott
anyagokat tartalmazza azok kivételével, amelyek toxicitás, lebomlás és az emberi szervezetben való
felhalmozódás szempontjából kis kockázatot jelentenek és nem sorolandók az I. Jegyzékbe.
1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben szerves halogéneket
képezhetnek.
2. Szerves foszforvegyületek.
3. Szerves ónvegyületek.
4.  Anyagok  és  készítmények  vagy  ezek  lebomlási  termékei,  amelyekről  bebizonyosodott,  hogy
karcinogén  vagy  mutagén  tulajdonságokkal  rendelkeznek  vagy  pedig  olyan  tulajdonságokkal,
amelyek kedvezőtlen hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő
funkciókra a vízi környezetben vagy azon keresztül.
5. Higany és vegyületei.
6. Kadmium és vegyületei.
7.  Perzistens  szénhidrogének  és  perzisztens  vagy  bioakkumulációra  hajlamos  szerves  toxikus
anyagok.
8. Cianidok.
II. Jegyzék a veszélyességük alapján K2 minősítésű anyagokra
Azok  az  anyagok,  amelyek  a  toxicitás,  a  lebomlás  és  élő  szervezetbe  való  felhalmozódás
szempontjából  a  II.  Jegyzéknek  felelnek  meg  a  II.  Jegyzékbe  sorolandók.  A  II.  Jegyzék  a
következőkben  felsorolt  anyagféleségekhez  és  csoportokhoz  tartozó  egyes  anyagokat  és
anyagkategóriákat tartalmazza, amelyek a felszín alatti vízre káros hatást fejthetnek ki.
1. Az I. Jegyzékben nem szereplő félfémek és fémek, valamint vegyületeik, különösen a következő
fémek és félfémek:
1.1. Cink,
1.2. Réz,
1.3. Nikkel,
1.4. Króm,
1.5. Ólom,
1.6. Szelén,
1.7. Arzén,
1.8. Antimon,
1.9. Molibdén,
1.10. Titán,
1.11. Ón,
1.12. Bárium,
1.13. Berillium,

2



1.14. Bór,
1.15. Urán,
1.16. Vanádium,
1.17. Kobalt,
1.18. Tallium,
1.19. Tellúr,
1.20. Ezüst.
2. Az I. Jegyzékben nem szereplő biocidek, növényvédő szerek és ezek származékai.
3. Ásványolajok és más szénhidrogének,  amelyek toxicitás, lebomlás és az emberi  szervezetben
való  felhalmozódás  szempontjából  kis  kockázatot  jelentenek  és  ezért  nem  sorolandók  az  I.
Jegyzékbe.
4. A felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen
anyagok képződését okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik.
5. Mérgező vagy bomlásálló szerves szilíciumvegyületek, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen
anyagok képződését  okozzák a vízben,  kivéve azokat,  amelyek biológiailag ártalmatlanok vagy
gyorsan átalakulnak a vízben ártalmatlan anyagokká.
6. Szervetlen foszforvegyületek, valamint az elemi foszfor.
7. Fluoridok.
8. Ammónia és nitritek.
9. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).
10. Szuszpenzióban lévő anyagok.
11.  Az  oxigénháztartásra  kedvezőtlen  hatással  levő  anyagok  (amelyek  olyan  paraméterekkel
mérhetők, mint a BOI és KOI).

A fenti tiltás alól kivételt képez:
A feltétlenül  szükséges  legkisebb mennyiségű szennyező anyag bevezetése  felszín alatti  vízbe,
földtani  közegbe  –  más  jogszabályban  meghatározott  bármely  szigorúbb  követelmény  sérelme
nélkül  – engedélyezhető a felszín alatti  vízre – különösen annak minőségére – gyakorolt  hatás
hatékony figyelemmel kísérésének megfelelő módon történő biztosítása esetén:

a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny vagy kevésbé érzékeny területen az olyan
alacsony  koncentrációban  vagy  kis  mennyiségben,  hogy  a  felszín  alatti  víz  minőségének
romlása sem a közeli, sem a távoli jövőben nem következhet be.

Karsztos területen levő, illetve arra ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba vagy időszakos vízfolyásba
történő bevezetés – beleértve a tisztított szennyvíz bevezetését is – esetén vizsgálni kell a víz útját. A
felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ha

a) az időszakos vízfolyás a természet védelméről szóló törvényben meghatározott víznyelőt táplál,
vagy

b) a meder bármely, a bevezetés alatti szakaszán a vízfolyás középvízhozamának legalább 20%-a
100 méteren belül a karsztrendszerbe szivároghat.

A  művelési  ág  változásával  járó  ipartelep  létrehozása  a  vízgyűjtő-gazdálkodási  terv  intézkedési
javaslatának megfelel a nitrátszennyezés csökkentése szempontjából.

A tiszta csapadékvizek helyben történő szikkasztása szintén megfelel a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
célkitűzéseivel, a mennyiségi védelem szempontjából.

Az előzőekben ismertetett jogi szabályozók értelmében az ipartelep közlekedéssel, parkolással érintett
területein  –  a  219/2004.  (VII.21.)  kormányrendelet  1.sz.  mellékletében  szereplő  anyagokkal  is  -
szennyeződött csapadékvizek tisztítás utáni elszikkasztása, vagy időszakos vízfolyásba vezetése csak a
fokozottan  érzékeny  területeken  kívül  történhet  a  felszín  alatti  víz  minőségére  gyakorolt  hatás
hatékony figyelemmel kísérése mellett. A tisztítás során az elérhető legjobb technika alkalmazásával
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kell biztosítani a szennyezőanyag minimalizálását. Fokozottan érzékeny területen a szennyezőanyagot
tartalmazó víz csak burkolt árokban vezethető.

A földtani  közegbe,  felszín  alatti  vízbe  történő  közvetlen  ill.  közvetett  bevezetést  –  beleértve  az
időszakos  vízfolyásba  való  bevezetést  is  -   a  vízvédelmi  hatóság  engedélyezi.  Az  engedélyezési
dokumentációnak  tartalmaznia  kell  a  219/2004.  (VII.21.)  Kormányrendelet  4-12.§-aiban  leírtak
teljesülésének igazolását, továbbá a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 13.§ (5) bekezdése szerinti
elővizsgálat adatait is tartalmazó 4.sz. melléklete szerinti tartalmi elemeket. 
A jogszabályokban és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott vízgazdálkodási-vízvédelmi
célkitűzések  teljesülésének  részletes  vizsgálata,  értékelése  és  ezek  alapján  a  felszín  alatti  víz  jó
állapotmegőrzésének,  ill.  javításának  igazolása  a  hatóság  felé  a  megfelelő  szakmai  téren
jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő feladata és felelőssége.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság.a környezetvédelmi hatósági eljárásokban szakhatóságként, a vízügyi és
vízvédelmi  hatósági  eljárásokban eljáró hatóságként  érvényesíti  a  vízügyi-vízvédelmi érdekeket  és
dönt az engedélyezhetőségről, ill. a szükséges feltételekről. 

Az ivóvízbázis hatósági határozattal kijelölt „C” hidrogeológiai védőterületén alkalmazandó speciális
korlátozások a KDT KTVF által kiadott 45195/2010. iktatószámú határozat 5.4. pontja szerint:

Veszprémi vízbázisok „C” hidrogeológiai védőterületére vonatkozó korlátozások

1.) a.) Tilos:
- erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok
- tárolása, lerakása,
- veszélyeshulladék-lerakás,
- hígtrágya- és trágyalé leürítés,
- ipari szennyvíz-szikkasztása.

       
b.) a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek 

megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- veszélyeshulladék-ártalmatlanító,
- növényvédőszer-hulladék elhelyezés,
- települési hulladék lerakása,
- mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása,
- növényvédőszer kis mennyiségű, saját célú felhasználást meghaladó tárolása, 

növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizeik elhelyezése,
- ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása,
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtése,
- élelmiszer-ipari hulladék tárolása,
- salak, hamu lerakása (ipari méretű),
- önellátást meghaladó állattartás (a hatályos helyi állattartási rendeletben a falusias 

lakóövezetre meghatározott mértéket/mennyiséget meghaladó állattartás),
- hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre,
- szennyvízzel történő öntözés,
- le nem bomló típusú növényvédő szerek alkalmazása,
- szerves- és műtrágya raktározása és tárolása,
- szennyvíziszap tárolása,
- szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése,
- üzemanyagtöltő-állomás működtetése,
- bányászat.

Az egyedi vizsgálati eljárást a vízügyi hatóságnál kell kezdeményezni.

A  környezetvédelmi  eljárásnak  és  szükség  szerint  az  egyedi  vizsgálati  eljárásnak  a  vízjogi
engedélyezést meg kell előznie.
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A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni
út  6.)  Szfvár-1195-0002/2018.  iktatószámú,  2018.  május  23.-án  kelt  levelében  tárgyi  ügyben  a
következő szakvéleményt adta:

„T.  Hatóság  35700/4573-1/2018.  számú  levelében  megkeresés  keretében  Igazgatóságunk
szakvéleményét kérte a NIPÜF Zrt.  (1024 Budapest,  Rómer Flóris u. 8. KÜJ: 103473589), által a
Veszprém  Ipari  Park  csapadékvíz  elvezetése  tárgyában  kezdeményezett  eljárásban,  és  a
megkereséshez csatolta a benyújtott dokumentációt.

A NIPÜF Zrt. ipari park létrehozását tervezi Veszprém külterületén, a várostól 3 km-re keletre, a 8-as
főúttól délre, Szentkirályszabadja reptere felé vezető út keleti oldalán. A településrendezési tervben a
terület középső részén vasút részére tervezett hely van, ezért az ipari park két részre oszlik, az északi, a
8-as  főút  melletti,  az  „A”  területrész,  a  déli  a  „B”  területrész.  Az  „A”  területrészrész  túlnyomó
többségében  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  fokozottan  érzékeny  besorolású,  a  jól
karsztosodó középső-triász karbonátos kőzetek felszín közelben találhatók, talajvíz nincs, a területrész
nyugati széle Veszprém város vízbázisainak összesített C védőterületére esik. A többi terület érzékeny
besorolású, közepesnél rosszabb vízvezető képességű alsó-triász kőzetekkel, kis mértékben vízvezető
képességű fedő összlettel. 

A földtani  felépítés miatt  a  burkolt  felületekről  összegyűlő csapadékvizeket  a  terület  keleti  oldala
mellett  lévő,  időszakos,  burkolatlan  vízelvezető  árokba  szeretnék  vezetni,  ami  a  8-as  főút  alatt  a
Tanki-tóba vezet, majd onnan a Veszprémi-Sédbe kerül.

A  csapadékvizeknek  az  árokba  vezetése  a  terület  fokozott  érzékenysége  miatt  csak  akkor
engedélyezhető,  ha  az  nem szennyezett,  ha  minden  szennyezőanyagot,  ami  a  burkolatokra  kerül,
azonnal eltávolítanak, mielőtt a csapadék lemoshatná.

- Fentiek  alapján javasoljuk  a  környezetkárosodás megelőzésének és  elhárításának rendjéről
szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosát
vagy üzemeltetőjét üzemi vízminőségi kárelhárítási terv készítésére, a megfelelő kárelhárítási
rend kialakítására, és a kármentesítési anyagok helyszínen tartására kötelezni.

- Emellett  a  tervezett  időszakos  vízelvezető  árokba  bevezetés  akkor  engedélyezhető,  ha  a
bevezetett  víz  szennyezetlen,  azaz  ipari  park  üzemeltetése  során  naponta  megvizsgálják,
került-e  szennyezőanyag a  környezetbe,  és  eltávolítják,  ami  a  mégis  a  burkolt  felületekre
kerül. Ezért javasoljuk ezt az üzemeltetés feltételeként előírni, és a betartását ellenőrizni.

- Arra az esetre, amennyiben olyan mértékű havária következne be a területen, amely során nem
akadályozható meg valamilyen szennyezőanyag csapadékvízbe mosódása, a területen olyan
tisztító (olajfogó és szűrő) rendszert javasolunk kiépítetni, mellyel biztosítható, hogy ebben az
igen  ritkán  előforduló  esetben  sem  kerülhet  „B”  szennyezettségi  határértéket  meghaladó
szennyezőanyag koncentrációjú víz  az árokba.  Ezen a tisztítón csak a tetőkről  összegyűlő
csapadékot nem vezetnék át, és a rendszer biztonsági elemeként működne, de az elsődleges
cél bármilyen szennyezőanyag csapadékvízbe jutásának megakadályozása.

- Szükséges  az  ipari  park  építtetőjének  a  Tanki-tó  üzemeltetőjével  egyeztetni  arról,  hogy
korábban a területen elszikkadó, de most majd időszakonként a tóba vezetni tervezett nagyobb
mennyiségű csapadék milyen hatással lesz a tóra.

A karbonátos kőzeteket fedő, kis vastagságú, de kis szivárgási tényezőjű rétegek miatt a összegyűjtött
csapadékvizek  elszikkasztása  nehézkes,  de  az  árokba  vezetéshez  meghatározott  feltételek  mellett
szintén engedélyezhető.
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Véleményemet a felszíni alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés a) pontja alapján adtam meg. ”

Az Igazgatóság szakvéleményében foglaltakat a tervezés során maradéktalanul be kell tartani.

Székesfehérvár, 2018. május 24.

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Egy 
példány:

6 oldal

Kapják: 1. LAWAND Mérnöki Iroda Kft., e-mail: gabor.filepko@lawand.hu
2. Irattár – helyben

Fájl azon:

/home/rzssigner/tc0741/temp/debug/PDF_2018.05.24_16:52:10_029716/4573_2018_NIPUF_csapadekviz_nyilatkozat1.doc
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MKB NetBANKár
Tranzakció részletei 

Ügyfél neve: 10684509 NIPÜF VESZPRÉM KFT.

Tranzakció típusa 216 

Megbízó

    Megbízó neve NIPÜF VESZPRÉM KFT.

    Megbízó számlaszáma 10300002-10684509-49020011 HUF NIPÜF VESZPRÉM KFT.

    Megbízó bank MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, V ci utca 38.

Címzett

    Címzett neve Veszprém Megyei Kormányhivatal

    Címzett számlaszáma HU41 1004 8005 0029 9516 0000 0000  

    Címzett bankja 10048005

Közlemény NIPÜF Veszprém EVD

igazgatási szolgáltatási díj

Esedékesség napja 2018.07.13.

Könyvelés

    Könyvelés dátuma 2018.07.13.

    Tranzakcióazonosító 007PCGP181945033

    Narratív GIRO átutalás terhelése

Terhelés

    Terhelendő számla 1068450949020011 HUF 

    Terhelés összege -250 000,00 HUF

    Értéknap 2018.07.13.

Jutalékok, díjak 
elszámolása

Átváltási árf.

Azonosító adatok 34128799
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IV.sz. függelék  Szakértői jogosultságok 
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2017. 07. 08. Magyar Mérnöki Kamara

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=7087 1/1

Nagy László

Kamarai számok:  13-2493, 13-50083
Végzettségek:  okl. bányamérnök
Cím:  2013 Pomáz Nyár utca 5.
Telefonszám:  06/26/526-146
E-mail:  laszlo.nagy@lawand.hu

Engedélyek:
MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
GT - Geotechnikai tervezés (2022.02.02)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2022.02.02)
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.02.02)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.02.02)
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.02.02)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.02.02)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

mailto:laszlo.nagy@lawand.hu
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A szolgáltató elérhetőségei


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


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Azonosítás időpontja: 2018.07.25. 11.41.13


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: laszlo.nagy@lawand.hu


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



http://niszavdh.gov.hu
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