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1 /BEVEZETÉS 

A MIAS Hungary Kft. (továbbiakban: MIAS Kft.) Gyöngyös településen a jelenleg 3009-es helyrajzi 

számú területen (H-3200, Gyöngyös, Esze Tamás utca 23.) kötöttpályás magasraktári 

felrakógépeket állít elő. 

A MIAS cégcsoport zöldmezős beruházás keretében új gyártócsarnok és annak kiszolgáló 

egységeinek kialakítását tervezi a 2986 helyrajzi számmal rendelkező területeken. A telek a 

800154/2/2017 számú földhivatali határozat értelmében a 2986, 2994-2996, 2999/1, 3000-3008, 

3014 hrsz-el rendelkező területek összevonásából alakult. A telek-átalakítási engedély az 1.9 sz. 

mellékletben található. 

Az új gyártócsarnokban kötöttpályás magasraktári felrakógépek előállítása tervezett, de a meglévő 

gyártól eltérő terméket létrehozva. A két csarnok gyártási folyamatainak összehangolása jelenleg 

nem tervezett. A MIAS Kft. a két gyártócsarnok üzemeltetését külön kezeli.  

Az új gyártócsarnok telkének területe ~ 4,4 ha.  

A földmunkák 2017 őszére tervezett, a csarnok kivitelezésének kezdete tavaszra tervezett. Az 

üzemelés indítása 2018. decemberére tervezett. 

Az új gyáregység tervezési területén a területhasználatok a 249/2017. (IV.29.) önkormányzati 

határozat és a Gyöngyös Város Településrendezési Eszközeinek – MIAS Hungary Kft. beruházásával 

összefüggő – módosításáról szóló településrendezési terv és helyi építési szabályzat értelmében 

minden külön helyrajzi számú telek ipari gazdasági terület. A telekhatáron lévő Külső mérges patak 

ökológiai folyosóként zöldterületi besorolású. A meglévő gyártócsarnokhoz tartozik kereskedelmi 

szolgáltató terület is. A településrendezési terv a 2.4 sz. Mellékletben található. 

A tevékenység a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak szerint: 

Előzetes vizsgálat 
köteles tevékenység 

 3. számú melléklet 130. pont 
 
Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–
55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 

89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt 
tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás 
az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott 
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása 

 

Mivel a területen bevonatolt termékek gyártása történik (314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet 3. 

melléklet 63. pont) és a terület legalább 25%-kal megnő és az új területnek a jelenlegi 

területhasználati módja az igénybevétel miatt megváltozik (249/2017. (IV.29.) önkormányzati 

határozat), ezért a létesítmény kapcsán előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. 

Jelen dokumentáció a tervezett tevékenység előzetes vizsgálatát tartalmazza. A MIAS Kft. jelenleg 

üzemelő gyáregysége és az új létesítmény tevékenysége nem egyezik meg teljes mértékben, a két 

gyáregységek szeparáltan kezeli a cég, telekjogilag nem függnek össze. Technológiai egyezésük 

miatt azonban az előzetes vizsgálatban az új létesítmény és a jelenleg üzemelő létesítmény 

tevékenységének együttes hatását vesszük figyelembe, mint levegőtisztaság-védelmi, mind 

zajvédelmi szempontból.  

A MIAS Hungary Kft. (H-3200, Gyöngyös, Esze Tamás utca 23.) a DENKSTATT Hungary 

Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Kft, 1037, 

Budapest, Seregély u. 6.) bízta meg a telephely előzetes vizsgálati dokumentációjának 

elkészítésével. 
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2 ALAPADATOK 

Az előzetes vizsgálati eljárás alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze. 

2.1 A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK 

Helyrajzi szám Jelenlegi létesítmény Tervezett létesítmény 

Engedélyes megnevezése MIAS Hungary Kft. 

Engedélyes székhelye 3200, Gyöngyös, Esze Tamás u. 23. 

KSH szám 11161154-2822-113 

Telephely elhelyezkedése Gyöngyös, hrsz 3009 Gyöngyös, hrsz 2986 

KÜJ 100268942 

KTJ 100367590 

Telephely tulajdonosa MIAS Hungary Kft. 

Felelős vezetők Nagy Milán 

Település statisztikai 
azonosító száma 

05236 

Telephely területe  13 940 m2 44 142 m2  

Központi EOV koordináták 
X = 716692.505 
Y = 269904.529 

X = 716832.128 
Y = 269947.120 

A tervezett tevékenységek 
(TEÁOR) 

2822 – emelő-, anyagmozgató gép gyártása 

Kapacitás 
~2000 tonna 
acélmegmunkálás/év 

~3000-8000 tonna 
acélmegmunkálás/év 

Munkarend 2 műszakban 

Alkalmazottak száma 106 194 

 

2.2 A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE 

Denkstatt Hungary Kft. (1037, Budapest, Seregély u. 6.) 

A felelős szakértők megnevezése: 

 Jenei Attila okl. környezetmérnök, Mérnök kamarai szám: 01-11827 

 Földesi Marcella okl. környezetmérnök 

 Mészáros József okl. környezetmérnök 

Szakértői engedélyek megléte hivatalosan a Magyar Mérnöki Kamara honlapján a mellékelt linken 
elérhetőek: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=25569 

2.3 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENGEDÉLYEK 

Az új létesítmény engedélyeztetése jelen dokumentáció kapcsán kezdődik el, engedélyek így nem 

állnak rendelkezésre. 

2.4 A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLAN HASZNÁLATA, TULAJDONI VISZONYAI 

A MIAS Kft. által jelenleg használt (hrsz 3009) és a tervezéssel érintett ingatlan (hrsz 2986) 

Gyöngyös délkeleti részén helyezkedik el. A szabályozási terv besorolása szerint jelenleg gazdasági 

ipari területek. 

A tervezési terület keleti oldalán (Külső-Mérges-patak mellett) 6,0 m-es sávban zöldterület (ökológiai 

folyosó) van. 

A területre érvényes szabályozási terv a 2.4. Mellékletben került csatolásra. 

A területek tulajdonosa a MIAS Hungary Kft. (A térképmásolatok az 1.5. Mellékletben találhatóak).  

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=25569
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2.4.1. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN, MEGJELÖLVE A TELEPÍTÉSI HELY SZOMSZÉDSÁGÁBAN 

MEGLÉVŐ VAGY TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOKAT 

A tervezési terület, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok településrendezési tervben 

szabályozott besorolása az alábbi táblázat, illetve az 1. ábrán bemutatott térkép szerint adható meg. 

1. táblázat A létesítmény környezetének szabályozási tervi besorolása 

Irány Funkció, besorolás 

É-i irányban Gip területek 

K-i irányban Gkasz/Gksz és Gip területek, Zö terület keresztezésével 

D-i irányban Lf, Zö és E területek 

Ny-i irányban Gkasz/Gksz és Gip területek, Lke és Z területekkel 

 

A rövidítések értelmezése a szabályozási terv szerint: 

 Gip:  ipari övezet 

 Gkasz/Gksz: gazdasági terület – kereskedelmi, szolgáltató 

 Lke:  lakóterület – kertvárosias 

 Lf:  lakóterület - falusias 

 Zö:  zöldterület – ökológiai folyosó 

 Z:  zöldterület – közkert, közpark 

 E:  erdőterület 

 

1. ábra: A tervezési terület területhasználata (forrás: Gyöngyös város szabályozási tervének módosítása) 
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2. ábra: A tervezési területet jellemző EOV koordináták helye 

A tervezési terület sarokponti koordinátái: 

2. táblázat: A tervezési területet jellemző EOV koordináták 

 

 

 

 

 

 

 

3 A DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE 

3.1 TECHNOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA 

A gyöngyösi ingatlanokon létesíteni tervezett emelőgép gyártó üzemben a már gyöngyösön üzemelő 

létesítménnyel közel azonos technológia alkalmazása tervezett. Tekintettel arra, hogy a telepíteni 

tervezett technológia a jelenleg üzemelő gyárnál fejlettebb, így a fajlagos kibocsátások várhatóan 

alacsonyabbak lesznek.  

4 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMBA VETT VÁLTOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A MIAS Hungary Kft. polcrendszereket kiszolgáló emelőgépek gyártásából nőtte ki magát. 1994-től 

gyárt ilyen jellegű berendezéseket a MIAS GmbH számára a gyöngyösi telephelyén. A magas 

raktáraknál, polcrendszereknél használatos emelő berendezésekből különböző méretűeket és 

teherbírásúakat lemez és idomacél alapanyagokból a világ számos pontjára egyedi gépeket gyárt. A 

gyártmányok 6-38 m közötti mérettartományban mozognak. 

A tervezett tevékenység a jelenleg is működő gyáregységben előállított emelőgépek gyártásától 

eltérő méretű elemek gyártása. A gyártási technológiára egy változat került kidolgozásra figyelembe 

véve a jelenleg működő gyáregység technológiáját, illetve a MIAS cégcsoport nemzetközi gyártási 

tapasztalatait. 

A bemutatásra kerülő gyártási technológia hosszas pénzügyi és technológiai mérlegelést követően 

került kiválasztásra.  

4.1 A TEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE 

A tervezési területen első ütemben egy bruttó 12 465 m2 területű gyártócsarnok kialakítása tervezett, 

melyben magaspolc-rendszerek kiszolgálására alkalmas emelő- és rakodógépet fognak gyártani 2 

 EOV X EOV Y 

1 716762.760 269964.690 

2 716736.800 269965.480 

3 716717.165 270144.329 

4 716788.570 270160.000 

5 716982.213 269782.329 

6 716904.544 269734.852 

7 716845.711 269825.460 

8 716701.000 269838.140 

9 716702.207 269870.638 

10 716824.805 269865.260 
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műszakos munkarendben. A létesítményhez parkoló terület és kiszolgáló utak is kialakításra 

kerülnek. 

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi területek igénybevétele tervezett: 

3. táblázat A tervezett létesítmény főbb építészeti mutatói 

Jellemző 
Jelenlegi 

telephely 

Tervezett 

telephely 1. fázis 

Tervezési terület 13 940 44 055 m2 

Bruttó alapterület 5 400 m2 12 465 m2 

Beépítettség 38,7 % 28,3 % 

Burkolt felület 2 469 m2 10 120 m2 

Zöldfelület 6071 m2 21 470 m2 

Személygépjármű parkolók száma 35 db 70 db 

Tehergépjármű parkolók száma 0 db max. 2-3 db 

 

A dokumentumban bemutatott fajlagos és összesített adatok a meglévő, illetve a tervezett 

létesítményre vonatkoznak. A hatásokat a meglévő és együttesen a meglévő és tervezett 

létesítményekre mutatjuk be levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból. 

A jelenlegi és a tervezett létesítményben a maximális kapacitások a következőképpen alakulnak: 

4. táblázat jelenlegi és tervezett kapacitások (tonna acélmegmunkálás/év) 

Jelenlegi létesítmény Tervezett létesítmény 

2016. év 2017. év 2025. év 

2300 t/év 4000 t/év 8000 t/év 

 

A jelenlegi dolgozói létszám kb. 106 fő. Az új létesítményben a tervezett maximum létszám 194 fő, 

a gyártócsarnokban 150 fő, 2 műszakos üzemelés mellett, valamit 44 fő az irodarészlegen. 

A felhasznált és a tervezett főbb energiaáramok: 

5. táblázat Főbb energiaáramok 

 Jelenlegi 
létesítmény* 

Tervezett 
létesítmény (2017) 

Tervezett 
létesítmény (2025) 

Villamos fogyasztás 771 393 kWh/év 1 341 554 kWh/év 2 683 108 kWh/év 

Gázfogyasztás 105 889 m3/év 184 156 m3/év 368 312 m3/év 

Ivóvíz fogyasztás 2 392 m3/év 4 160 m3/év 8 320 m3/év 

*2016 év alapján 
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4.2 A TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 

A földmunkák kezdete 2017. őszére tervezett a gyártócsarnok építésének megkezdése 2018. 

tavaszára tervezett. Az üzemelés megkezdése 2019-re tervezett. 

 

3. ábra A létesítmény tervezett helyszínrajza 

4.3 A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 

A gyártócsarnok tervezett magassága 11,9 méter, a minimális belmagassági 6,54 méteres minimum 

belmagassággal. Az irodai terület központi része 8 méter magas, 3 méteres minimum 

belmagassággal, két szinttel. Az épületek végleges kialakítás a szabályozási tervvel összhangban fog 

megvalósulni (maximális engedélyezett építménymagasság: 12 m). 

 

4. ábra A gyártócsarnok keresztmetszete 

A gyártócsarnok nyugati oldalán kerül kialakításra az irodahelyiségek, felett a második szinten 

szociális helyiségek, továbbá a kompresszorház, kazánház is. 
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A gyártócsarnok üzemeléshez szükséges közlekedő utak, illetve 70 férőhelyes személygépjármű 

parkoló épül.  

A tervezett létesítmények elhelyezkedése a 2.1 Mellékletben csatolt átnézeti helyszínrajzon 

megtalálható. A tervezési területen tervezett létesítmény a 2.3 Mellékletben csatolt részletes 

helyszínrajzon látható. 

4.4 TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

A MIAS Hungary Kft. emelőgépek gyártását végzi. A magas raktáraknál, polcrendszereknél 

használatos emelő berendezésekből különböző méretűeket és teherbírásúakat lemez és idomacél 

alapanyagokból a világ számos pontjára egyedi gépeket gyárt. A gyártmányok 6-38 m közötti 

mérettartományban mozognak.  

Az alapanyag beszerzés 50-50 %-ban hazai és külföldi beszállítóktól érkezik. Kapacitástól függően, 

egyes berendezéseket kooperációs beszerzésen keresztül készen rendeli meg a vállalat, melyeknek 

csak beépítését, illetve szerelési munkálatait végzi. 

4.4.1. JELENLEGI GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA 

A MIAS Hungary Kft. jelenleg üzemelő gyártóterülete közel 5400 m2, ez a terület megoszlik a 

daraboló, acélszerkezet gyártó, forgácsoló, festő és szerelő csarnokok között. A csarnokok és a 

munkaterületek felosztása a munkafolyamatok és a gyártás optimális lefolyását figyelembe véve 

kerültek kialakításra, éves szinten közel 2,000 tonna acélt dolgoznak fel. 

Alapanyagok előkezelése: Az alapanyagok tisztítását esetenként zárt kabinban, sörétes 

szemcseszórással végzik. Az elszívott poros levegőt szűrőbetétes leválasztón keresztül 

visszaforgatják a kabinba. A leválasztott port a szűrőrendszerhez tartozó tartályokban gyűjtik. A 

rendszer zárt, légszennyező forrása nincs. Mivel az alkatrészek nagy százalékban felületkezeléssel, 

készre gyártva érkeznek, a szemcseszóróra csak ritkán van szükség. Jövőbeli folyamatokat tekintve, 

ez nem fogja részét képezni a technológiánknak. 

Darabolás: A darabolást tárcsás darabolóval, szalagfűrésszel végzik a dolgozók. A munkahelyeken 

acél, alumínium és műanyag alapanyagokat darabolnak fel, és ezek hulladékai keletkeznek. A 

szalagfűrészes vágásnál, emulziós hűtővíz felhasználása is történik. Az emulziós hűtővíz veszélyes 

folyadékként kerül elszállításra. 

Hegesztés: A gyártás területén csak és kizárólag kézi hegesztési munkálatok folynak. Jelenleg 36 

db hegesztő berendezéssel rendelkezik a cég, melyek közül 34 db gép védőgázas hegesztő 

berendezés, a gyártás ezekkel a berendezésekkel történik. Ezen felül rendelkezésre áll 2db inverteres 

fogyóelektródás hegesztőgép, de ezeket csak esetileg, kisebb javítási munkálatokhoz használják. A 

nagy csarnok illetve a daraboló területén történik hegesztő tevékenység, az itt felszabaduló 

hegesztési gázok elszívása mobil elszívással történik. Az elszívóból a leválasztást követően a levegő 

a csarnok levegőjébe kerül, melynek szellőzését légkezelő rendszer biztosítja. 

Forgácsolás: A forgácsolási munkálatokba a marási, fúrási, és esztergálási folyamatok tartoznak.  

A nagyobb elemek megmunkálásához rendelkezésre áll, egy portálmarógép (MZP 3000/10000) 

12.000 X 3.000 mm asztalmérettel, FPT Spazio 20, és Hurco BMC 64M marógépek. A forgácsoló 

részlegen acél alapanyag megmunkálás történik, itt alakítják ki a berendezések oszlopait. A területen 

keletkező hulladék csak és kizárólag acél forgács, illetve a technológiából eredő emulziós folyadék. 

Előszerelés: A szerelési munkálatokat külön csarnok részben végzik, itt történik a berendezések 

kisebb, nagyobb alkatrészeinek beillesztése. A néhány szerelési, összeállítási folyamat részét képezi 

az alkatrészek olajozása, zsírzása, így nagy mennyiségű olajos textília és védőeszköz keletkezik a 

területen. A kooperációban beérkezett alkatrészek kicsomagolását adott esetben a szerelők végzik, 

ezért vegyes papír hulladék és műanyag fólia is keletkezik a területen. 

Festés: Az alkatrészek festését zárt festőkabinban kizárólag szóró festéssel végzik. A festék fajtája, 

színe, rétegvastagsága általában a megrendeléstől függ. Az alkalmazott festék egyaránt lehet 

oldószeres ill. vizes bázisú. A festőkabin mérete 18 x 5 x 5 m. A kabin alsó elszívású, teljes hosszában 
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két oldalról történik az elszívás, üvegszálas szűrőpaplanon keresztül, amely 2 db kürtőhöz 

kapcsolódik, a kürtőkön kiáramló levegő aktív szenes szűrőn át távozik a légkörbe. Az alapozás és a 

készre festés után a kabin két végénél üzemelő földgázégős meleg levegő befúvatásával végzik a 

szárítási folyamatot.(60-80 °C–on) A szárítás ideje max. 2 óra. A festőkabin mellett egy külön 

helységben történik a festékek és festéshez szükséges kemikáliák tárolása. 

Raktározás: A raktározás több helyen történik, elkülönítünk alapanyag, sátor, csavar raktárakat. A 

keletkező főbb hulladékok mindegyik esetben, vegyes papír, karton, műanyag pántoló szalagok, 

fóliák, valamint fa hulladék. 

A gyártás fő alapanyaga: acél (kb. 2000 tonna/év) 

A gyártáshoz felhasznált veszélyes anyagok és mennyiségük a 2015. évi adatok alapján: 

6. táblázat A jelenlegi üzemben a gyártáshoz felhasznált veszélyes anyagok és azok éves mennyisége 

Megnevezés Felhasznált éves 
mennyiség 

Aquamix 104 /190kg-os hordó/ 1330 kg 

Vágó olaj / E-COLL- univ. / 5 liter kiszerelés 0 

Rendszertisztító folyadék Contram 121/ 5l-es kiszerelés    10 l 

Oxigén / 50 L palack / 51 Palack 

Acetilén védőgáz / 50 L palack / 41 Palack 

CO védőgáz / 50 L palack / 341 Palack 

Rivolta FLG GT-2 kenőzsír /5 kg kiszerelés / 600 Kg 

Cell Nitrohígító /10 L kiszerelés/ 22000 l 

Besa Pur fedőfesték  7000 Kg 

URKI -SO2 8229 oldószer 1100 Kg 

Besa Pur alapozó 5000 Kg 

Besa E 135 edző 2700 kg 

Besa URKI Nato E202 javítófesték 35 kg 

Ashland valvoline tectyl 506konzerváló szer  120 l 

Elastic wiess gitt 50 Kg 

 

4.4.2.  TERVEZETT GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA 

A tervezett új gyáregységben a fent ismertetett, jelenleg is üzemelő gyáregység technológiájához 

hasonló gyártási folyamat tervezett kisebb eltérésekkel. 

Fontosabb eltérések az új gyáregységben: 

1.) Anyagmegmunkálás: Az anyagmegmunkálás során a lemezek és szálanyagok szabása, 

hegesztése mellett, azokat 1 db CNC géppel marják. 

2.) Festés: Az alkatrészek festése jól elkülönített festőüzemben fog történni. Az gyárban kézi 

mozgatású kocsikon, a festőüzemben szállítópályán kerülnek be majd az elemek. A festés 

előtt előkészítés zajlik, mosás és szárítás formájában, kabinokban. Ezután a festőkabinban 

festik, majd készre szárítják az elemeket. A mosás 80°C-on, 120 bar nyomáson fog történni, 

az első szárítás szerkezeti elemektől függően 70-110°C-on, míg a festés utáni szárítás 70°C-

on fog végbemenni. Az oldószeres festés szórópisztolyos felhordással történik. A festés során 

lecsöpögő festéket a szűrők és oldalfal bevonatok felfogják, amiket heti rendszerességgel 

összegyűjtenek és veszélyes hulladékként elszállítatnak. 

A festékek kikeverése a festőüzemben található tanúsítvánnyal rendelkező technológiai 

konténerben (festőkonyha) lesz, mely gyárilag beépített elszívással rendelkezik. A napi 
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felhasznált festékmennyiség megközelítőleg 630 kg, amely tartalmazza az alap és különleges 

színeket. Az oldószer mennyisége 210 kg mennyiségre tervezett. A festék és oldószer aránya 

73,5 / 26,5 %. 

Ezen kívül két külső, egyenként 2000-2500 kg kapacitású veszélyes anyag tároló 

konténerben tervezett a lakk anyagokat, alapozókat, keményítőket, festékek, éghető 

folyadékok tárolása.  

A tervezett gyártástechnológia blokkdiagramja a következő ábrán látható: 

 

5. ábra A gyártástechnológia sémája 

 

6. ábra: A munkafolyamatok elhelyezkedése az épületen belül 

A tervezett létesítmény alaprajza, és az egyes gyáregységek a 2.3 Mellékletben láthatóak. 

Az új létesítményhez kapcsolódó anyagmozgatás és tárolás a következő képen alakul: 

 csarnokon kívüli áru mozgatása: 4 db 5 t és 1 db 6 t teherbírású targonca, 2 db 2,5 t 

teherbírású toló oszlopos targonca, 5 db logisztikai targonca elektromos és dízel üzeműek 

egyaránt. 

 csarnokon belüli anyagmozgatás: elektromos kiskocsikon, 2 db 2,5 t teherbírású villamos 

targonca és beépített futómacskás darukkal, illetve forgódarukkal; 
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A lemezárut rakatolva tárolják, míg a kiselem raktárban a szerelvényeket 4-5 m magas automatizált 

raklapokon, kartondobozokon tárolják. 

A dieseltargoncák töltése a jelenleg üzemelő telephelyen található 400 literes gázolajtartályból 

történik. A nagy teherbírású targoncákat kültéren, a többi motorvonatot és targoncát, valamint az 

emelőt két részlegben a csarnokban decentralizálva a szerelőüzemben és a forgácsolóban töltik. 

Felhasznált alapanyagok, veszélyes anyagok: 

A gyártáshoz felhasznált fő alapanyag szintén az acél, melynek mennyisége maximális kapacitás 

esetén 8000 tonna/év. 

A gyártáshoz felhasználandó veszélyes anyagok megegyeznek a jelenleg üzemelő gyáregységben 

felhasznált anyagokkal (lásd 6. táblázat). Mennyiségük a maximális kapacitás esetén kb. 4-szerese 

a 2015-ös adatoknak. 

A veszélyes anyagok, oldószerek, illetve veszélyes hulladékok tárolása zárt, belső kármentővel 

ellátott gyártmánykonténerekben fog megvalósulni. 

A gyártási technológiát kiegészítő épületgépészeti technológiák: 

Szellőzés: A szellőzés a tetőn elhelyezett légkezelő berendezésekkel történik. A légkezelők gázégővel 

és dx-es hűtő kaloriferrel szereltek. A szellőző levegő a padlószinten kerül befújásra és a tető alatt 

kerül elszívásra. 

Fűtés: A technológiai helyiségek fűtése mennyezetre szerelt gázüzemű sötétsugárzókkal tervezett, 

a jelenlegi üzemben lévő koncepció szerint. A csarnok terület átlagos hőmérséklete 15°C, a tartós 

munkavégzéssel érintett helyiségek hőmérséklete 18°C. A szociális blokkok és irodák fűtését-hűtést 

VRF rendszerű direkt elpároltatású hűtési rendszerrel tervezett megoldani. 

Hűtés: A technológiai terekbe külön hűtési rendszer nem tervezett, a 26 °C-os befújt szellőző levegőt 

juttatják közvetlenül a tartózkodási zónába, biztosítva ezzel a 26-28°C-os tartózkodási zóna 

hőmérsékletet. A szociális területek és irodák hűtését VRF rendszerrel tervezett megoldani. 

Vízellátás-csatornázás: A technológia szármára kizárólag a festéshez szükséges. A festéshez normál 

hálózati ivóviz csatlakozás lesz biztosítva. A szükséges vízminőség biztosítását a festő technológia 

végzi, ahogyan a keletkező szennyvíz tisztítását is a vonatkozó jogszabályban (28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet) előírt határértékig. A szociális területeken számára szüskéges HMV helyi, elektromos 

vízmelegítőkkel tervezett megoldani. 

Sűrített levegő: A technológiai számára szükséges sűrített levegős rendszer körvezetékként kerül 

kialakításra, a leállások a technológiai csatlakozásokhoz kerülnek igazításra. A kompresszor telep 

tervezett teljesítménye 8,4 Nm3/h, 8 bar végnyomáson. A fogyasztók által igényelt minimális nyomás 

6 bar. 

Gázellátás: A fűtés és a technológia számára új gázfogadó állomás tervezett. Az előzetesen kalkulált 

fűtési célú gázigény a légkezelők számára kb 58,5 m3/h, a helyiségfűtés számára (feketénsugárzók 

és kazán) kb 24 m3/h, tehát fűtési célra összesen 50 m3/h gáz szükséges. A komfort célú felhasználás 

mellett a lakkozó technológiai is igényel gázt hozzávetőlegesen 275 m3/h mennyiségben. 

A gázfogadó állomás a technikai épületrész földszintjén kerül elhelyezésre, itt kap helyet a mérő is. 

4.4.3. A GYÁRTANI TERVEZETT TERMÉKEK 

A telephelyen jelenleg is gyártott magaspolc-rendszereket kiszolgáló emelő-, rakodógépeket 

állítanak elő. Az emelő- és rakodógépek típusa: MAST, Fahrwagen és Hubrahmen. 

A bővítés ugyanezen termék gyártását célzott növelni. 
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4.5 A TECHNOLÓGIA KÖRNYEZETI HATÁSAI 

A jelenlegi létesítményben 4 db pontforrás működik a festési technológiához kapcsolódóan: 2 db 

pontforráson keresztül szívják el a festéskor keletkező VOC anyagokat és 2 db pontforrás a 

szárításhoz szükséges meleg levegő előállítását biztosító kazánok emisszióját juttatja a légkörbe. 

Az új létesítményben a jelenlegi tervek alapján a festési technológiához köthetően összesen 2 db 

pontforrás fog létesülni (zsirtalanító kabin elszívása (1 db), vízleszárító elszívása (1db), festőkabin 

elszívása (1 db) és a festőszárító (2 db)). Mivel a zsírtalanító kabin esetén szennyezőanyag emisszió 

nem várható, ezért a festési technológiához kapcsolódó bejelentésre kötelezett emisszióforrások 

száma 4 db. Ezen felül 1 db 50 kW-os gázkazán létesítése tervezett, mely a jogszabályi előírások 

értelmében nem bejelentés köteles. A hegesztés során keletkező gázok elszívása fix ernyős 

elszívókkal fog történni, melyből a por leválasztása után a levegő a csarnokba kerül vissza. A csarnok 

levegőjét légkezelő rendszer segítségével tervezik cserélni. 

A jelenlegi létesítmény zajforrásai:  

 A MIAS Kft. jelenleg működő zajforrásai megfelelnek a zajkibocsátási határértékeknek. 

A tervezett létesítmény zajforrásai: 

 a technológiai eredetű zajforrások a jelenlegi zajforrásokhoz hasonlóak lesznek, azonban 

számuk és így az okozott zajkibocsátás a kapacitásnövekedéssel várhatóan növekedni fog; 

 légkezelő és hűtő berendezéseket a tetőn tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsolódóan zaj 

hatások várhatóak a környezetben. 

A telephelyen jelenleg csak tisztításból és szociális használatból származó szennyvíz keletkezik, 

melyet tisztítás nélkül engednek a csatornába. Az emulzió tartalmú hűtővízek veszélyes hulladékként 

kerülnek elszállításra. 

Az új létesítményben a tisztításból és a szociális használatból származó szennyvizet szintén a 

csatornába fogják engedni. Ezen felül a festés során víz bázikus oldószer tartalmú mosóvíz is 

keletkezik, melyet az előzetes tervek szerint többször újrahasználnák, majd a festőkabin víztisztító 

rendszere után engedik a csatornába.  

A lapostetőkről szívott rendszeren keresztül elvezetett tiszta cspadékvizet a Külső-Mérges-patakba 

vezetik. A jelenlegi és tervezett parkolók és burkolt felületek csurgalékvizét olajfogóval tisztítják, 

majd a jogszabályoknak megfelelő tisztaságú tisztított csapadékvizet a Külső-Mérges-patakba 

vezetik. 

A jelenlegi létesítményben és a tervezett létesítményben keletkező hulladékok fajtája azonos lesz. 

Nagyobb mennyisége forgácsolási fémhulladék, melyeket szelektív módon terveznek gyűjteni. A 

festőkabin szűrőaknáját heti rendszerességgel tervezik tisztítani és veszélyes hulladékként kezelni a 

tisztítási maradékot a kabin falán lévő fújásos technológiával felvitt fóliával egyaránt. 

4.6 A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ TERVEK, INTÉZKEDÉSEK 

A festő kabin tisztítása során FORMECO oldószer leválasztó berendezést kívánnak alkalmazni, ami 

desztillációs elven leválasztja az illó (hígító) és nem illó (festék) vegyületeket egymástól. A 

visszanyert hígítót újrahasználják, a szárazanyagot pedig a gyártási folyamatból származó veszélyes 

hulladékként kezelik majd tovább. 

A meglévő és új telephelyen a parkolókból és burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek olajfogóban 

előtisztításra kerülnek a befogadóba történő bevezetés előtt. 

A veszélyes anyagok és emulziók tárolása a környezetszennyezést kizáró módon fog megvalósulni a 

tárolásra alkalmas zárt típuskonténerekben. 

A veszélyes hulladéktároló kialakítása a környezetszennyezést kizáró módon fog megvalósulni a 

tárolásra alkalmas zárt típuskonténerben. 
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Amennyiben lesz gázolajtartály a targoncák töltéséhez, az felszín feletti beépített kármentővel 

ellátott típus konténerekben kerül elhelyezésre. 

4.7 AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fázisát tükrözik, melyek a kivitelezési munkálatok 

megkezdéséig még kis mértékben módosulhatnak. A dokumentációban bemutatásra kerülő adatok 

minden esetben a legrosszabb eset feltételezése mellett kerültek bemutatásra. 

4.8 A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE 

4.8.1. ÉPÍTÉS IDŐSZAKÁBAN 

Az építés időszakában várható forgalomnövekményeket a jelenleg tervezett beruházásra határozzuk 

meg.  

A tervezési területen az alábbi, jogszabályi előírások alapján meghatározott rétegrendek kialakítása 

várható a közlekedő, illetve egyéb burkolt felületeken, valamint az épületek padlószerkezete 

vonatkozásában: 

Közlekedő utak és rakodó területek, valamint parkolók: 

 Beton burkolat (8 cm) 

 Zúzalék ágyazat (3 cm) 

 Zúzottkő alapréteg (30 cm) 

 Homokos-kavics fagyvédő réteg (30 cm) 

Épületek belső burkolata: 

 Aljzatbeton (15 cm) 

 Beton síkalap (15 cm) 

 Zúzottkő alapréteg (30 cm) 

 Homokos-kavics fagyvédő réteg (30 cm) 

A teljes várható anyagmennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

7. táblázat A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek [m3] 

  

Beton 4731 

Zúzott kő 7842 

Homokos kavics 7469 

 

A jelenlegi tervek alapján nem tervezett talaj kiszállítása a területről, amennyiben erre mégis szükség 

lesz, ennek mennyisége közelítőleg 9120 m3 lehet. 

Az építés során tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, illetve az alaprétegek elkészítése, 

továbbá amennyiben lesz talajkiszállítás, akkor annak kiszállítása. A projekt szoros ütemtervére 

tekintettel nem zárható ki, hogy a betonozási és alapréteg kialakítási munkálatok egy időben 

párhuzamosan folynak, amikor a várható terhelések összeadódnak. 

A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán: 

4731 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 2 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 4 tgk/óra, és 48 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a zúzottkő beszállítása kapcsán: 

7842 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 2 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 4 tgk/óra, és 48 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a homokos kavics beszállítása kapcsán: 
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7469 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 1 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 2 tgk/óra, és 24 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény az esetleges talaj kiszállítása során: 

9120 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 2 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 4 tgk/óra, és 48 tgk/nap. 

A maximális forgalomnövekmény tehát 14 tgk/óra és 168 tgk/nap.  

A tehergépjárművek várhatóan a 3-as és 3204-es utakon fognak közlekedni. 

4.8.2. ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

A létesítmény üzemeltetése során a maximális kapacitást figyelembe véve személygépjármű 

forgalom műszakváltáskor jelenik meg. A megjelenő személyautó forgalom: reggel 06 óra körül, 

délután 14:00 körül (ekkor duplázódik a forgalom, mert érkező és elmenő autókkal is számolni kell) 

és esete 22:00 óra körül jellemző. Jelenleg műszakonként kb. 35 alkalmazott jár autóval, az új 

gyáregység üzemelése során pedig műszakonként kb. 70 alkalmazott fog személyautót használni 

várhatóan. Nehéz tehergépjármű forgalom nappal valósul meg, mely jelenleg 8 (kétszeres elhaladás 

az utakon: 16 elhaladás), az új gyáregység üzeme után 16 (kétszeres elhaladás az utakon: 32 

elhaladás) nehézteher gépjárművet jelent naponta. Az alábbi forgalom várható az egyes 

napszakokban (elhaladások száma): 

8. táblázat A MIAS Hungary Kft. tevékenységéhez köthető jelenlegi és várható forgalom (elhaladások 
száma) 

 Műszak Jelenlegi Jövőbeni* Változás 

Személygépjármű/minibusz  06:00-22:00 140  420 280 

Nehézteher gépjármű 06:00-22:00 16 32 16 

*meglévő és tervezett gyáregységhez kapcsolódó forgalom együttesen 

A fent ismertetett adatok a jelenlegi gyáregység működési tapasztalatai alapján lettek 

meghatározva. 

A fennmaradó dolgozók a tömegközlekedési eszközök segítségével közelítik meg a telephelyet. 

A tehergépjárművek a 3-as és 3204-es, illetve a 24-es utakon keresztül közelítik meg a beruházási 

területet. 

4.9 A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ 

MŰVELETEK 

4.9.1. A TELEPÍTÉS MIATT MEGNYITOTT BÁNYAÜZEM, CÉLKITERMELŐHELY VAGY LERAKÓHELY LÉTESÍTÉSE ÉS 

ÜZEMELTETÉSE, A TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TEREPRENDEZÉS VAGY MEDERKOTRÁS 

A projekt kapcsán bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése nem szükséges. A szükséges alapanyagok 

beszerezhetőek a jelenleg is üzemelő építőipari létesítményekből. A területen hulladék nem található, 

anyagkiszállítás nem várható, esetleg előfordulhat a területrendezéskor kitermelt föld 

következtében, melynek maximális értékét a 4.8.1. fejezetben ismertettük. 

4.9.2. A TELEPÍTÉSHEZ ÉS A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, VÍZRENDEZÉS 

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások a 4.8.1 fejezetben kerültek megadásra.  

Az előzetes tervek szerint a létesítés szoros ütemterv alapján kerül végrehajtásra, így tárolás, 

raktározás a kivitelezés során nem lesz szükséges. 

A létesítés kapcsán vízrendezés végrehajtása nem szükséges. 
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4.9.3. A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVÍZKEZELÉS 

A létesítményben ipari jellegű szennyvíz kezelése nem várható. A festésből eredő mosóvizet többszöri 

újrahasználat után, a festőkabin víztisztító rendszerén keresztül a csatornába engedhető megfelelő 

tisztasági paraméterekkel engednék a csatornába. A keletkező kommunális szennyvíz a települési 

csatornahálózatba kerül bevezetésre. A dolgozói étkeztetés biztosítása érdekében a létesítményben 

teakonyha kialakítása tervezett, melynek szennyvize tisztítás nélkül a csatornába bocsátható. 

A csapadékvíz a Városgondozási Zrt. által üzemeltetett Külső-Mérges-patakba kerül. A parkolók, utak 

felületéről lefolyó csapadékvizet CE jelöléssel ellátott olajfogó berendezés segítségével tisztítják 

kibocsátás előtt.  

A csapadékvíz és a szennyvíz befogadó nyilatkozatának igénylése folyamatban van. 

A létesítményben többnyire forgácsolási fémhulladék keletkezik. Emellett kisebb mennyiségben a 

nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezése várható a festőkabin karbantartási, tisztítási 

munkálataik következtében. A hulladékok szelektív gyűjtése tervezett.  

A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel végezteti az 

üzemeltető. 

A hulladék elszállításig történő tárolása a munkahelyi illetve üzemi hulladékgyűjtő területeken fog 

történni. 

A hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a hulladékgazdálkodási fejezetben található. 

4.9.4. AZ ENERGIA- ÉS VÍZELLÁTÁS, HA AZ SAJÁT ENERGIAELLÁTÓ-RENDSZERREL VAGY VÍZKIVÉTELLEL 

TÖRTÉNIK 

A létesítményben nem tervezett erőmű, és saját használatú kút létesítése. 

A létesítmény üzemeltetéséhez földgáz, ivóvíz és villamos energia szükséges, melyeket külső 

szolgáltatók biztosítanak. 

5 A TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK ALAPÁLLAPOTA 

5.1 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

A tervezéssel érintett ingatlan Gyöngyös dél-keleti részén található. A létesítmény szűkebb és tágabb 

környezete az alábbiak szerint írható le: 

 Északi irányban gazdasági terület helyezkedik el kereskedelmi és szolgáltató egységekkel. 

Kb. 550 m-re fut a 3-as főút, mely után ismét kereskedelmi és szolgáltató egységek 

találhatóak. A legközelebbi védendő a gazadasági területeken túl egy temető, melynek 

távolsága kb. 920 méter északra a tervezési terület határától. A legközelebbi lakóterület kb. 

1 170 méterre található az Egri út mentén. 

 Keleti irányban a tervezési terület határán ökológiai folyosó húzódik, mely mentén folyik a 

Külső-Mérges patak. A patakon túl zöld, illetve mezőgazdasági területek találhatóak, melyek 

a szabályozási terv alapján kereskedelmi és szolgáltató, illetve ipari övezeteknek vannak 

megjelölve. Kb. 910 méterre erdő, illetve ökológiai folyosó található a keleti irányban. A 

legközelebbi lakóingatlan kb. 6,3 kilométerre Visonta településén található. 

 Déli irányban közvetlenül a telekhatár mellett lakóövezet helyezkedik el, melynek egy része 

már beépített terület. A legközelebbi lakóház kb. 10 méter a telekhatártól. Kb.230 méterre 

déli irányban erdőterület található, melyen túl gazdasági területeknek kijelölt jelenleg 

mezőgazdasági terület található. 

 Nyugati irányban kivitelezési terület déli részén lakóházas övezet található. A legközelebbi 

lakóház kb. 10 méter. Kb. 320 méterre a telekhatártól egy vasúti sín fut észak-déli irányba. 

A síneken túl gazdasági terület, illetve sportolásra kijelölt terület, majd kb 950 méterre ismét 

lakóövezet helyezkedik el. 
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A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak 

össze: 

 Gyöngyös, Lőcsei, illetve Iglói utca lakóházai, minimális távolság a tervezési terület 

telekhatárától: ~10 m 

5.2 DOMBORZATI VISZONYOK1 

A terület a Nyugat-Mátraalja kistájon belül az É – É-K-i csúcsban helyezkedik el, enyhén D-nek lejtő 

hegység előtéri dombsági környezetben. Horizontálisan gyengén szabdalt; az átlagos 

vízfolyássűrűség 1,8 km/km2.  A hegylábfelszínt idősebb hordalékkúpok 40-60 méter relatív 

magasságú, völgyközi hátakká alakult kiemelkedései és fiatal süllyedékek tagolják. Deráziós 

folyamatok főként a D-i területeken jellemzőek. 

5.3 ÉGHAJLAT, METEOROLÓGIA2 

A tervezési terület környezete mérsékelten meleg-száraz éghajlatú. A napsütéses órák évi összege 

kb. 1900 óra; a nyári évnegyedben 770 óra, a téliben 180 óra körüli a napfénytartam. A hőmérséklet 

évi átlaga kb. 9,5-10 °C. A nyári félév középhőmérséklete 16,5-17,0 °C körüli. A 10 °C 

középhőmérsékletet meghaladó napok száma 185, tavaszi határnapja ápr. 10-12., az őszié okt. 16. 

A fagy-mentes napok évi száma 186 és 188 nap közötti (ápr. 15. és okt. 20-22. között). Az abszolút 

hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0-34,0 °C, a minimumoké -16,0 °C körüli. 

A jellemző évi csapadék-összeg 530-580 mm körüli, a hótakarós napok száma átlagosan 30-35. Az 

ariditási index értéke 1,2-1,3 . Az uralkodó szélirány a ÉNY-DK, az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s. 

5.4 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A tervezett építési terület, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. 

(X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján a 10. sz. légszennyezettségi zónába – „Az ország többi 

területe…” – tartozik. 

9. táblázat A 3. zónához tartozó területek jellemző háttér szennyezettsége: 

Szennyező 

anyag 

SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talajközeli 

ózon 

Zónacsoport F F F E F O-I 

 

 Kéndioxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 nitrogén-dioxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

 szén-monoxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 

 benzol esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 PM10 esetében a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és alsó vizsgálati küszöb között van. 

 Talaj közeli ózon esetében a levegőterheltségi szint meghaladja a célértéket. 

Gyöngyös településen az Országos Levegőtisztaság-védelmi Mérőhálózatba tartozó manuális 

mérőberendezéssel vizsgálják a kén-dioxid és nitrogén-dioxid éves terhelést. A további szennyező 

anyagokra a településhez legközelebb eső mérőállomás (Eger) adatait vettük alapul. 

                                                
1Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010) 
2 Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010) 
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A vizsgálat során figyelembe vehető alapadatokat a mérőkonténerek 2014. évi mérési eredményei 

alapján határozzuk meg. 

10. táblázat Háttérszennyezettség Gyöngyös (manuális mérőberendezés) és Eger (automata 
mérőberendezés) alapján 

 SO2 NO2 NOx CO PM10 O3 CH 

Háttérszennyezettség (µg/m3) 6,96 25,54 27,9 450 23 43,3  

 

11. táblázat Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 

Szennyezőanyag 
Légszennyezettségi 

határérték - 60 
perces (µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték - 24 
órás (µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték – éves 

(µg/m3) 

Kén-dioxid 250 125 50 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 

Szilárd nem toxikus por - 50 40 

Szénhidrogének 250 250 - 

Talaj közeli ózon - 120 120 

5.5 FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG3 

5.5.1. A TERÜLET FÖLDTANI, HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐI 

A terület kőzettani alapja középső-miocén andezit, alárendelten márga, hommokő és agyag. Erre a 

felső-pannóniai üledékek rakódtak. A lignittelepes felső-pannóniai összlet gyakori transz-, ill. 

regressziót tükröz. A D-i felszíneket egyre nagyobb vastagságban középső- és felső pleisztocén 

lejtőanyag, tarka agyag fedi. 

5.5.2. TALAJTANI JELLEMZŐK 

A tervezési területen 2016 áprilisában végeztek talajtani vizsgálatokat (EFERTE mérnöki és 

szolgáltató  Kft.). A kiértékelés alapján az ÉNy-DK orientáltságú terület alapkőzetét erősen denudált 

vulkanikus képződmények alkotják, melyre a Pannon tó agyagos homoküledékei rakódtak. A 

területre szabálytalan szemcsézetű, deluviális, proluviális üledékkel telítődött. 

A talajvizsgálatok alapján 1,4-1,5 m vastag humuszos feltöltés alatt a talajok 2 talajrétegre 

oszthatóak (puha agyagból álló „A” és mélyebb fekvésű kemény agyagból álló „B” rétegre). 

A feltöltés szürkésbarna-barna színű, agyagos (~4%), homokos- (~30%), valamint iszapos (~15%), 

köves-kavicsos (~51%) összetételű. Laboratóriumi vizsgálatok alapján a humuszos feltakarás 

szervesanyag tartalma 3%, így kissé szervesnek mondható. 

Az A réteg a felszíni feltöltés alatt települt, feküjének mélysége a felszíntől számítva 2,5–5,1 m, a 

laza szerkezetű feltöltés mértékétől függően. Anyagát világosbarna–szürkésbarna színű, döntően 

iszapos–agyagos talaj képezi. A kötöttként bevizsgált minták alapján gyúrható–merev közepes 

agyagokból áll. Szervesanyag tartalma szintén 3%, így kissé szervesnek mondható. 

A B réteget a vizsgálati mélység aljáig szürkésbarna kemény agyag képezi. Állapota sekélyebb 

mélységben merev–kemény, nagyobb mélységben gyúrható. Változóan 3,2–6 m mélységig is 

jelentkezett a laza szerkezetű feltöltés mértékétől függően.  

A feltárások során észlelet talajvíz megütött szintje 4,1 m, a nyugalmi vízszint 3,9 m mélységben 

volt. A mérések során a Külső-Mérges-patakhoz legközelebb eső fúrási ponton jelentkezett talajvíz, 

                                                
3 Forrás: Magyarország Kistájainak katasztere (Budapest 2010.) 
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ami a patak vízállásával közel azonos szinten volt. A becsült maximális talajvízszint a terepfelszíntől 

számított 3,5 m mélységű. 

5.5.2.1. A TALAJ SZENNYEZETTSÉGI ALAPÁLLAPOTA 

A vizsgált terület nitrátérzékeny terület. 

 

7. ábra A tervezési terület és a környezetének nitrátérzékenysége 

A talaj szennyezettségi állapota vonatkozásában 2015 szeptemberében történtek vizsgálatok a 3014 

és 3015 hrsz-ú és a 2996 hrsz-ú ingatlanokon. A vizsgálatokat a Három Kör DELTA 

Környezetgazdálkodási Kft. végezte. A vett talajminták laboratóriumi vizsgálatát a Bálint Analitika 

Kft. végezte, az eredményeket a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet a földtani közeg 

és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről című jogszabályban megadott határértékekhez hasonlította. Az eredmények 

alapján a bárium, bróm és szelén koncentrációja haladta meg a szennyezettségi küszöbértéket. A 

határérték fölötti koncentrációban megtalált anyagok eredete lehet természetes földtani folyamat is. 

A talajminták laborvizsgálatának eredményei a következő táblázatban láthatóak: 

12. táblázat A 3014, 3015 hrsz-ú területeken végzett talajvizsgálati eredmények 

Szennyező 
Mérték-

egység 
Mátragép-1 Mátragép-2 Mátragép-3 Határérték 

Ag mg/kg sza 0,20 0,11 0,11 2 

B mg/kg sza 27,3 26,2 19,9 1000 

Ba mg/kg sza 265 335 251 250 

Br* mg/kg sza 332 204 137 10 

Cd mg/kg sza 0,33 0,34 0,46 1 

Co mg/kg sza 10,7 11,0 10,8 30 

Cr mg/kg sza 34,5 41,1 34,0 75 
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Szennyező 
Mérték-
egység 

Mátragép-1 Mátragép-2 Mátragép-3 Határérték 

Cu mg/kg sza 53,5 27,3 35,4 75 

Mo mg/kg sza 0,42 0,51 0,77 7 

Ni mg/kg sza 15,1 20,0 19,5 40 

Pb mg/kg sza 16,0 15,1 27,1 100 

Sb mg/kg sza 0,84 0,58 0,85 5 

Se mg/kg sza 2,07 1,17 1,00 1 

Sn mg/kg sza 4,17 4,14 4,29 30 

Zn mg/kg sza 64,3 92,7 133 200 

TPH-GC mg/kg 6 3,3 27,3 100 

C5-12 mg/kg nd** nd** nd** - 

C13-40 mg/kg 6 3,3 27,3 - 

*Bróm esetén a rendelet vegyületek formájában jelenlévő anyagra ad határértéket, ennek 

kimutatására a hagyományos – rendeletben szabályozott – laborvizsgálati módszer nem alkalmas 

**nd – kimutatási határ alatt volt 

A talajvizsgálati eredmények értékelése alapján: „az elvégzett vizsgálat nem tárt fel olyan 

körülményt, amely annak hasznosítását bármilyen mértékben is korlátozná”. 

A 2996 hrsz-ú ingatlanon található mesterséges feltöltésről 2017 júliusában a Denkstatt Hungary 

Kft. készített tanulmányt, a laboratóriumi vizsgálatokat a Wessling Hungary Kft. végezte.  

A talajminták laborvizsgálatának eredményei a következő táblázatban láthatóak: 

1. táblázat: Talajminták laboratóriumi mérési eredményei [mg/kg] 

Minta jele TPH As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

B érték 100 15 1 75 75 0,5 40 100 200 

MP-1/0,7 m <50 13 <0,3 33 25 0,17 27 17 80 

MP-1/1,5 m <50 11 <0,3 39 18 0,05 33 16 62 

MP-2/0,7 m <50 11 <0,3 30 24 0,09 25 17 71 

MP-2/1,5 m <50 11 <0,3 38 18 0,07 31 16 58 

MP-3/0,7 m <50 14 <0,3 34 23 0,09 25 26 85 

MP-4/0,7 m <50 11 <0,3 39 19 0,07 31 17 59 

MP-5/0,7 m <50 13 <0,3 22 23 0,19 17 17 71 

A fenti táblázat adataiból látszik, hogy a vett minták egyik esetben sem tartalmaztak a vizsgált 

komponensekből a ’6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről’ c. rendeletben foglalt ’B’ szennyezettségi határértékeket, így a terület feltöltésére 

használt anyag nem jelent környezeti, humánegészségügyi kockázatot, azzal kapcsolatban 

környezetvédelmi szempontból további vizsgálatra, beavatkozásra nincs szükség. 

 

A vizsgálati eredmények és azok értékelése az 1.6 Mellékletben található. 

5.5.3. FELSZÍN ALATTI VÍZ 

A területet hat kisebb vízfolyás tagolja, száraz, vízhiányos terület, amit a Mátra tetőiről érkező 

patakok árvizei enyhítenek. Az időszakos árhullámokat (melyek főleg nyáron hevesek) tározók 

gyűjtik össze (pl.: nagyrédei, gyöngyöstarjáni, gyöngyöshalászházi). A talajvíz általában 6 m-nél 

mélyebben található meg, jellege kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kemény és szulfát-

szegény, viszont az állandó áramlás és utánpótlás miatt jó minőségű a rétegvizekkel együtt. Az ártézi 

kutak száma meglehetősen nagy, de igen csekély vízhozamú. 

A 2016 áprilisában készült talajmechanikai vizsgálatok alapján a vizsgált területen a következő 

megütött vízmélység 4,1 méteren volt. A nyugalmi vízszint 151,35 mBf volt. 
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A talajvíz pH, Klorid és szulfát vizsgálata alapján a talajvíz betonra agresszív osztályba tartozik. Mért 

értékek: 

 Szulfát:  200 mg/l 

 Klorid:  8 mg/l 

 pH:  7,79 

A talajvíz a magas szulfáttartalma miatt XA1, betonra agresszív kategóriájú. 

A területen a talajvíz alapállapotára vonatkozó egyéb vizsgálatok nem készültek. 

A rétegvízkészlet területileg változó. Az artézi kutak száma kevés, vízhozamuk mérsékelt. 

5.5.4. VÍZBÁZIS VÉDELMI VÉDŐTERÜLETEK 

A tervezési terület 50 éves elérési idejű vízbázis védelmi védőterületén helyezkedik el. A vízbázis 

védelmi érintettségre tekintettel a felszín alatti víz szennyeződésének elkerülésére fokozott figyelmet 

kell fordítani. 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 

szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet értelmében mivel az 50 éves elérési idő a hidrogeológiai 

védőövezet „B” zónájába tartozik, ezért veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása új, vagy 

meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi 

felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően 

megengedhető. 

 

8. ábra A tervezési terület környezetében elhelyezkedő vízbázis védelmi területek 
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5.5.5. A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉRZÉKENYSÉGE 

A tervezéssel érintett terület, illetve környezete érzékeny kategóriába tartozik a 219/2004 (VII.21) 

Kormányrendelet előírásai szerint. 

A terület besorolása: 1a, vízbázisvédelmi védőterületek. A vonatkozó térkép az alábbi ábra szerint. 

 

9. ábra A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása 

5.6 FELSZÍNI VIZEK 

A létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás, a Külső-mérges-patak található. A tervezési 

terület tágabb környezetében helyezkedik el a Belső-mérges-patak, illetve egyéb vízfolyások az 

alábbiak szerint. 

A tervezési területhez legközelebbi felszíni vízfolyások: 

 Külső-mérges-patak:  ~100 méter 

 Belső-mérges-patak:  ~750 méter 

 Gyöngyös-patak:  ~1450 méter 

A felszíni vízfolyások alapállapotára vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre. 
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10. ábra Felszíni vízfolyások a tervezési terület környezetében  

5.7 TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

A létesítmény közvetlen környezetében természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes 

területek találhatóak.  

A legközelebbi védendő területek elhelyezkedését a következő ábrák, távolságát az alábbi felsorolás 

tartalmazza. 

 A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek távolsága: 

o Legközelebbi ökológiai folyosó (Gyöngyös-Rédei-víztározó környezete): ~2300 m 

o Legközelebbi magterület:      ~1850 m 

o Legközelebbi puffer terület:      ~1750 m 

 Védett és fokozottan védett természetvédelmi területek: 

o Legközelebbi védett terület (Gyöngyösi Sár-hegy TK):   ~3000 m 

o Legközelebbi fokozottan védett terület (Gyöngyösi Sár-hegy TK):  ~3000 m 

 Natura 2000 területek minimális távolsága: 

o Különleges természet megőrzési terület (Gyöngyösi Sár-hegy):  ~1950 m 

o Különleges madárvédelmi terület (Gyöngyösi Sár-hegy):  ~1950 m 
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11. ábra A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 

 

12. ábra Védett és fokozottan védett területek elhelyezkedése a tervezése terület környezetében 
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13. ábra Natura 2000 területek elhelyezkedése a vizsgálat ingatlan környezetében 

A tervezési terület korábban és jelenleg is parlagon hagyott földrész, amely egy része lakó a másik 

része ipari besorolás alatt állt, a terület közvetlen közelében nem található nemzetközi vagy országos 

természetvédelmi terület. A telek nyugati határában húzódik a Külső- Mérges patak amely a helyi 

szabályozási terv alapján ökológiai folyosó. A terület középső részén illegális kommunális hulladék 

lerakás folyt (a légi felvételek alapján) hosszabb ideig nem rendszeres jelleggel. A hulladékot a 

területről már eltávolították. 

 

14. ábra A tervezési terület jelenlegi állapota 1-2. (2016 április). 

A hulladéklerakás miatt igénybevett részen és a környezetében a zavart jelleg meghatározó, az 

élőhelyeket az északi részen perjés jellegű ruderális növényzet a déli részen cserjés növényzet 

jellemzi. 
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A vizes élőhelyhez kapcsolódóan természetes növényzet a patak mentén található. A Külső – Mérges 

patak, jellemzően alacsony kisvízi hozamú, teljes hosszában nem éri el a jó ökológiai állapotot4, 

Gyöngyös ipari területén halad át, így a patak mentén több szennyvízbefolyó is található. A halfaunát 

vizsgáló tanulmány szerint az itt előkerült összes halpéldány (Domolykó (Leuciscus cephalus), Jász 

(Leuciscus idus), Fenékjáró küllő (Gobio gobio), Kövicsík (Barbatula barbatula)) lesodródott ivadék 

volt. A vízfolyás alig változott az elmúlt két-három évtized alatt, az 1970-es években is ugyanaz a 3 

faj élt Gyöngyös mellett, mint most. Ennek oka, hogy víztározó csak a patak alsó szakaszán épült, 

és a Gyöngyös alatti szennyezettebb víz megakadályozza a halak feljutását5. 

 

 

15. ábra Külső-Mérges patak az öreg hídnál6  

Az erősen degradált, ruderális vagy egyéb gyomvegetációval meghatározott élőhelynek igen csekély 

a jelenősége. 

Az élőhelyek viszonylagos zavartsága és az életfeltételek korlátozottsága az állatvilág viszonylag 

alacsony szintű diverzitását eredményezi. Ennek megfelelően elenyésző a stabil állományú és a 

területhez szorosan kötődő különösen értékes fajok száma. Inkább a térségben általánosan 

előforduló és többnyire közönséges, az élőhelyen uralkodó környezeti feltételekre kisebb mértékben 

érzékeny, tágabb tűrőképességű fajok fordulnak elő. 

5.8 MŰVI ELEMEK VÉDELME 

A létesítmény közvetlen környezetében ipari területek találhatóak. Az érintett helyrajzi számú 

ingatlan nem szerepel a nyilvános adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). 

5.9 ZAJVÉDELEM 

A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi lakóterületek környezetében 

alapállapoti zajmérés került végrehajtásra 2016. májusában. A mérési jegyzőkönyv az 1.7 

Mellékletben került csatolásra. 

Mérési pontok ismertetése: 

  

                                                
4 Gyöngyös város éghajlatváltozási stratégiája, 2010 
5 A Mátra és környéke halfaunája, Szepesy Zsolt és Harka Ákos 2006 
6 Forrás http://indafoto.hu/maria_kepei/image/11610619-0495b7b0/user 

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/
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13. táblázat A létesítmény környezetében elhelyezkedő védett ingatlanok zajvédelmi alapállapota 

Jel Mérési pont 
Háttérterhelés 

Besorolás 
Határérték 

nappal éjjel nappal éjjel 

M1 
Erdélyi tér 9. Iglói u. felőli 
homlokzat 

31 dB(A) 30,8 dB(A) falusias 50 40 

M2 
Erdélyi tér 9. Iglói u. felőli 
homlokzat 

31 dB(A) 30,6 dB(A) falusias 50 40 

M3 
Késmárki u. 1. Késmárki 
utca felőli homlokzat 

31 dB(A) 30,3 dB(A) falusias 50 40 

M4 
Iglói u. 5. Iglói utca felőli 
homlokzat 

31 dB(A) 30,3 dB(A) falusias 50 40 

M5 
Iglói u. 7. Iglói utca felőli 
homlokzat 

31 dB(A) 30,3 dB(A) falusias 50 40 

M6* 

Az üzemtől K-re, a 
beépítetlen Gip jelű 
területen, az üzem 
kerítésétől 25 m-re 

31 dB(A) 30,1 dB(A) GIP 60 50 

M7 

Lőcsei u. 10. sz. lakóépület 

(hrsz. 3022) utca felőli 
homlokzat előtt 

35,0 dB(A) 31,7 dB(A) falusias 50 40 

M8 
Erdélyi u. – Lőcsei u. sarok 

(Lőcsei u. 1., hrsz. 3094) 
35,0 dB(A) 31,6 dB(A) falusias 50 40 

M9 

Halászi u. 20. sz. 
lakóépület (hrsz. 3925), 
Baross Gábor utcai 
homlokzat előtt 

40,5 dB(A) 31,5 dB(A) falusias 50 40 

M10 

Szabadság utca 34., sz. 
lakóépület (hrsz. 3352), 
Baross Gábor utcai 
homlokzat előtt 

40,5 dB(A) 36,6 dB(A) falusias 50 40 

*nem védendő 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a háttérterhelések nem lépték túl a határértéket.  

5.10 KÖZLEKEDÉS 

A létesítménybe irányuló tehergépjármű és személygépkocsi forgalom várhatóan a 3-as főúton, a 

24-es főúton és a 3204-es útvonalon közlekednek majd.  

A Gyöngyös belterületét várhatóan érintő útvonalak (Baross Gábor, Esze Tamás és Szövetkezet 

utcák) forgalmi állapotára vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre. 

Az érintett országos közutak alapállapoti forgalmát az alábbiak szerint adjuk meg az alapállapot, a 

kivitelezés és az üzemelés éveire. 

14. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak alapállapoti forgalmi terhelése 
[j/nap] (2015)  

Vizsgált év 2015 

Közút száma 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

Személygépkocsi 9261 7598 4588 

Kis tehergépkocsi 796 1260 1206 

Szóló busz 251 717 161 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 36 54 53 

Nehéz tehergépkocsi 167 52 130 

Pótkocsis tehergépkocsi 51 22 43 

Nyerges szerelvény 164 70 156 

Speciális 151 36 114 

Motorkerékpár 124 111 63 
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A kivitelezése 2017 októberében kezdődik meg, míg az üzemelés 2018 decemberben tervezett. 

Ennek megfelelően a vizsgálandó évek előreszámított alapállapoti forgalma az alábbiak szerint alakul. 

A forgalom előreszámítása az ÚT 2-1.118:2005, valamint az e-ÚT 02.01.21:2009 útügyi előírások 

figyelembe vételével történt meg. 

15. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az építés időszakában (2017) 

Vizsgált év 2017 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 8918 7301 4356 

Kis tehergépkocsi 779 1234 1181 

Szóló busz 249 715 155 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 35 53 52 

Nehéz tehergépkocsi 146 35 111 

Pótkocsis tehergépkocsi 49 21 42 

Nyerges szerelvény 159 68 153 

Speciális 146 35 111 

Motorkerékpár 122 110 62 

 

16. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az üzemelés időszakában (2018) 

Vizsgált év 2018 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 9121 7458 4448 

Kis tehergépkocsi 796 1260 1206 

Szóló busz 251 717 161 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 36 54 53 

Nehéz tehergépkocsi 151 36 114 

Pótkocsis tehergépkocsi 51 22 43 

Nyerges szerelvény 164 70 156 

Speciális 151 36 114 

Motorkerékpár 124 111 63 

 

17. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon a távlati időszakában (2033) 

Vizsgált év 2031 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 11820 9579 5725 

Kis tehergépkocsi 1032 1619 1552 

Szóló busz 263 786 309 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 53 77 72 

Nehéz tehergépkocsi 218 51 153 

Pótkocsis tehergépkocsi 73 31 57 

Nyerges szerelvény 237 100 210 

Speciális 218 51 153 

Motorkerékpár 123 114 65 

5.10.1. VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÉPÍTÉS FÁZISÁBAN 

Az építéskor várható forgalom növekményt mind a három vizsgált útvonalon szerepeltetjük, így 

modellezni tudjuk azt a legrosszabb esetet, ha az építkezés teljes közúti forgalma csak egy úton 

jelenik majd meg. 
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18. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az 

építés fázisában [j/nap] (2017)  

Vizsgált év 2016 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 8918 7301 4356 

Kis tehergépkocsi 779 1234 1181 

Szóló busz 249 715 155 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 35 53 52 

Nehéz tehergépkocsi 146 35 111 

Pótkocsis tehergépkocsi 49 21 42 

Nyerges szerelvény 327 236 321 

Speciális 146 35 111 

Motorkerékpár 122 110 62 

5.10.2. VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

A létesítmény várható forgalom növekményt mind a három vizsgált útvonalon szerepeltetjük, így 

modellezni tudjuk azt a legrosszabb esetet, ha a létesítmény teljes közúti forgalma csak egy úton 

jelenik majd meg. 

19. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az 
üzemelés fázisában [j/nap] (2018)  

Vizsgált év 2017 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 9401 7738 4728 

Kis tehergépkocsi 796 1260 1206 

Szóló busz 251 717 161 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 36 54 53 

Nehéz tehergépkocsi 151 36 114 

Pótkocsis tehergépkocsi 51 22 43 

Nyerges szerelvény 180 86 172 

Speciális 151 36 114 

Motorkerékpár 124 111 63 

 

20. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a 
távlati időszakban [j/nap] (2033)  

Vizsgált év 2031 

Közút száma 3-as 24-es 3204-es 

Személygépkocsi 12100 9859 6005 

Kis tehergépkocsi 1032 1619 1552 

Szóló busz 263 786 309 

Csuklós busz 1 0 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 53 77 72 

Nehéz tehergépkocsi 218 51 153 

Pótkocsis tehergépkocsi 73 31 57 

Nyerges szerelvény 253 116 226 

Speciális 218 51 153 

Motorkerékpár 123 114 65 

5.11 SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK 

A létesítmény kialakításához a szabályozási tervi előírások a következőek: 

Gip – 3000 ipari gazdasági terület: 
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 Megengedett beépítési mód:  Szabadon álló 

 Beépíthetőség:    50 % 

 Minimális zöldfelületi arány:  26 % 

 Legnagyobb szintmagasság:  12 m 

A létesítmény kialakítása a szabályozási terv előírásait figyelembe véve fog megtörténni. 

6 NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNY TOVÁBBVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

A tervezett létesítmény nem nyomvonalas létesítmény, ezért a nyomvonalas létesítmény 

továbbvezetésének lehetősége nem értelmezhető jelen beruházás esetén. 

7 A LÉTESÍTMÉNY KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAI 

7.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

7.1.1. ALAPÁLLAPOT 

A tervezési terület levegőtisztaság-védelmi alapállapotát az 5.4 fejezetben mutattuk be. 

7.1.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.1.2.1. MUNKAGÉPEK ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK EMISSZIÓJA 

A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok illetve a 

felvert por okozhat levegőterhelő hatást. 

A területen, az 4.8.1 fejezetnek megfelelően földmunka, illetve beton, zúzottkő, homokos kavics, 

beszállítása és elterítése fog megtörténni.  

Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó 

légszennyező források - kibocsátásaival kell számolni. 

A kivitelezési területen előre láthatóan 4 db földmunkagép és 13 db nehézteher gépjármű és 3 db 

kotrógép együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni, a 

Közlekedés Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM 

rendelet adatai figyelembevétele mellett. 

A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó 

fajlagos értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

21. táblázat Fajlagos kibocsátási adatok a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nagyobb 
tehergépjárművek vonatkozásában (g/km) 

Üzemmód km/h CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

10 20,60 3,51 7,64 0,20 2,69 

 

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan maximálisan 4 

km telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve: 

22. táblázat Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 

CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

0,0824 0,0140 0,0306 0,0008 0,0108 

 

A munkagépek által okozott légszennyező hatás a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet előírásai 

alapján, maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve határozhatóak meg. A fajlagos 

kibocsátások az alábbi táblázatban foglalhatóak szerint alakulnak: 
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23. táblázat Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh) 

CO CH NOx PM 

5.0 1.3 7.0 0.4 

A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók 

számíthatóak 12 órás napi munkavégzés mellett. 

24. táblázat Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 

CO CH (FID) NOx PM 

2,625 0,6825 3,675 0,21 

 

25. táblázat Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során 

Mértékegység CO CH (FID) NOx SO2 PM 

kg/h 2,7074 0,6965 3,7056 0,0008 0,2208 

 

A fenti emissziók valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós terhelés 

közelítően számítható. Ki kell emelni, hogy a munkagépek és járművek a valóságban a területen 

több, jól elkülönült csoportban fognak elhelyezkedni, így a várható tényleges terhelés az alábbiakban 

ismertetettnél kisebb lesz. 

 

26. táblázat Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során 

Mértékegység CO CH (FID) NOx SO2 PM 

Maximális immissziós koncentráció 
[µg/m3] 

100 47,1 251 0,0541 13,7 

Hatásterület [m] – „A” feltétel - - 1371 - 315 

Hatásterület [m] – „B” feltétel - - 883 - 176 

Hatásterület [m] – „C” feltétel 161 160 160 160 158 

 

A kipufogó gázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető a maximális 

hatásterületbe (1 371 m) falusias lakóterület is beletartozik. Az egészségügyi határértéket 

kismértékben meghaladó terhelés kialakulása várható a nitrogén-oxidok esetében. A számítások 

során azonban a szennyező anyag koncentrációja a kibocsátás pontjától számított 100 méteren belül 

az egészségügyi határértékek alá hígulnak (16. ábra). 

 

 
16. ábra: Nitrogén-oxidok terhelés mértéke a távolság függvényében 
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A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak. 

A kivitelezés során esetleges lakossági panasz esetén a munkálatok időbeli átütemezése válhat 

indokolttá. 

 

A kivitelezés hatásterületének térképes ábrázolása a 2.6. mellékletben található. 

7.1.2.2. KÖZLEKEDÉS EMISSZIÓ 

A tervezési területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és betonkeverők várható 

mennyisége az 4.8.1 fejezetben került ismertetésre. A várható emissziók és immissziós 

koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az építési időszakban jellemző 

forgalma is az alábbiak szerint alakulnak.  

A számítás során a Közlekedés Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter fajlagos 

értékeit, valamint az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk. 

27. táblázat Az érintett útszakaszok főbb paraméterei a levegőtisztaság-védelmi modellezés kapcsán  

 3-as út 24-es út 3204-es út 

Közút típusa Főút Főút Belterület 

Sebességkorlát 50 50 50 

út és szélirány szöge 12 330 125 

Szélsebesség [m/s] 1 1 1 

Kibocsátási magasság [m] 0,3 0,3 0,3 

stabilitás értéke D D D 

Érdességi paraméter 
sík terület 

növényzettel  
sík terület 

növényzettel 
sík terület 

növényzettel 

 

28. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az építés fázisában7 

 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 2,800 2,521 1,672 

Immissziós maximum (µg/m3) 449,1 1639,0 148,2 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É. N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,422 0,373 0,248 

Immissziós maximum (µg/m3) 67,6 242,8 22,0 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 8 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 3 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,625 0,601 0,404 

Immissziós maximum (µg/m3) 100,2 390,8 35,8 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 43 2 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 4 22 1 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NO2 Emisszió (mg/m*s) 0,500 0,481 0,323 

                                                
7 N.É. = Nem értelmezhető 
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 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

Immissziós maximum (µg/m3) 80,2 312,6 28,6 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 14 77 4 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 6 36 1 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,067 0,068 0,049 

Immissziós maximum (µg/m3) 10,7 44,1 4,3 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 16 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 15 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

 

29. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az építés fázisában 
(2017) (várható növekmények) 

 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,040 0,040 0,040 

Immissziós maximum (µg/m3) 6,5 26,2 3,6 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 0 1 0 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,004 0,004 0,004 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,6 2,6 0,4 

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0 1 0 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,029 0,029 0,029 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 4,6 18,6 2,5 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 2 0 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,023 0,023 0,023 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 3,7 14,9 2,0 

Immissziós maximum (µg/m3) 1 4 1 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,007 0,007 0,007 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 1,1 4,4 0,6 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 0 2 0 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,040 0,040 0,040 

Immissziós maximum (µg/m3) 6,5 26,2 3,6 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 0 1 0 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,004 0,004 0,004 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,6 2,6 0,4 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0 1 0 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,029 0,029 0,029 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 4,6 18,6 2,5 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 2 0 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 0,023 0,023 0,023 

 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított 

immissziós koncentrációk a 24-es út esetében a nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid már az 
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alapterheltségi szinten esetében is egészségügyi határértéket meghaladó immissziós koncentrációk 

kialakulását okozzák.  

Az építkezéshez köthető forgalom következtében a 3-as és 3204-es út mentén maximum 4,6 illetve 

4,4 méterrel, a 3204-es út mentén maximum 2,5 méterrel fog növekedni a hatásterület. Mivel a 

számítások konzervatív megközelítés alapján történtek (minden út esetén azt feltételeztük, hogy az 

építkezéshez köthető forgalom teljes egészében az adott úton fog megjelenni), ezért az itt 

bemutatott hatásterületeknél és immissziós értékeknél kisebb értékek várhatóak a kivitelezés során. 

Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően 

az immissziós koncentrációk csökkennek, a hatások nem minősíthetőek jelentősnek. 

7.1.3.  HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.1.3.1. PONTFORRÁSOK 

A meglévő gyáregység pontforrásai 

A MIAS Hungary Kft. üzemelő létesítményében jelenleg négy darab bejelentett pontforrás üzemel: 

 P1 – festőkabin szárító kéménye I. 

 P2 - festőkabin szárító kéménye II. 

 P3 – Szárító kazán kürtő I. 

 P4 – Szárító kazán kürtő II. 

A pontforrások érvényes levegőtisztaság-védelmi engedéllyel (17749-4/2012) rendelkeznek. 

A fent ismertetett pontforrások a festési technológiához kapcsolódnak. A festés során a legyártott 

szerkezeti elemeket kétrétegű festékkel vonják be. A festék felvitele szórópisztolyok segítségével 

történik. A festést 4-6 fő végzi. 

A fényezőkabin olasz gyártmányú Termomaccanica GL 5/5 típusú festő-szárító rendszerű (a festés-

szárítás egy helységben, egy légtérben történik). A tisztított, szükség szerint fűtött friss levegőt a 

mennyezeti elosztó felületen lévő IR 600 szűrőpaplanon keresztül fújják be és a padlószinten 

elhelyezett EU3 szűrőpaplanon át szívják el a szennyezett levegőt. Az így megtisztított levegő egy 

része EU 4 előszűrő paplanon keresztül visszakerül a rendszerbe, a légfelesleg a P1 és P2 forráson 

távozik a szabadba. 

A festésre előkészített gépalkatrészeket nagyméretű ajtón keresztül kézzel vagy géppel (targonca) 

szállítják a festőkabinba. Szórópisztoly segítségével megtörténik az alkatrészek egy vagy többrétegű 

festése, majd ezután következik a szárítási ciklus, amely ugyanebben a helyiségben történik a festék 

vastagságától függő ideig, kb. 20-60 °C-on. A szárításhoz szükséges hőenergiát 2 db GL5 típusú 

kazán biztosítja, melyek füstgáza a P3, P4 pontforrásokon távozik. A kazánokban Rielló RD 8/1 gyártó 

818M típusú 163-349 kW teljesítményű égői működnek. 

A technológiában felhasznált alapanyagok: alapozó, fedőfesték, hígító, földgáz. 

A hígító mennyisége alapozó festéknél kb. 15%, a fedőfestéknél kb. 20%. A műszakonkénti 

festékfelhasználás erősen ingadozik a gyártott termékek sokrétegűsége miatt. Átlagos mértéke 40 

kg/műszak. A szárításra földgázt használnak. 

A pontforrások főbb adatait az alábbiakban adjuk meg az aktuális mérési eredmények (Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőközpont, vizsgálati 

jegyzőkönyv száma: ML-40/2012, HL-02/2010) és a 2016. évi LM adatlapok alapján: 

30. táblázat A jelenleg működő létesítmény levegőtisztaság-védelmi pontforrásainak főbb adatai 

Jellemző P1 P2 P3 P4 

EOV X 269931 269933 269931 269933 

EOV Y 716713 716713 716711 716711 

Magasság 11 m 11 m 8 m 8 m 
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Kibocsátási felület 0,49 m2 0,49 m2 0,031m2 0,031 m2 

Füstgáz tömegáram* 1714,6 g/s 2220,6 g/s 112,4 g/s 107,9 g/s 

Füstgáz térfogatáram* 5551 m3/h 7189 m3/h 630 m3/h 555 m3/h 

Áramlási sebesség 3,15 m/s 4,08 m/s 5,57 m/s 4,91 m/s 

Füstgáz hőmérséklet 343 K 343 K 513,7 K 468,5 K 

*üzemi állapotban 

A pontforrásokon kibocsátásra kerülő szennyezőanyagok mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza 

az LM lapok/ aktuális mérési jegyzőkönyvek alapján: 

31. táblázat Az üzemeltetett pontforrások szennyezőanyag kibocsátása 

Szennyező- 
anyag 

Azono
-sító 

M.e. Határ- 
érték 

Jogszabály 
hely 

P1 P2 P3 P4 

Xilol 152 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
0,0714 0,0873 - - 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 

12,87 12,15 - - 

n-Butil-
acetát 

323 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
0,0050 0,0043 - - 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
0,90 0,60 - - 

Etil-benzol 157 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
0,0069 0,0091 - - 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
1,24 1,27 - - 

Metil-
izobutil-

keton 

316 

kg/h 3 

4/2011 VM 

rendelet  
6. mell. 2.4. C 

0,0100 0,0022 - - 

mg/m3 150 

4/2011 VM 

rendelet  
6. mell. 2.4. C 

1,8 0,3 - - 

Propil-benzol 162 
kg/h - - 0,0017 0,0007 - - 

mg/m3 - - 0,3 0,1 - - 

CO 2 

kg/h - - - - 0,0041 0,0008 

mg/m3 100 
23/2001 Köm 

rendelet 3. 
melléklet 

- - 6,47 1,39 

NOx 3 

kg/h - - - - 0,0565 0,0666 

mg/m3 350 
23/2001 Köm 

rendelet 3. 
melléklet 

- - 89,69 119,94 

 

A fenti táblázat alapján látható, hogy a jelenleg üzemelő pontforrásokhoz tartozó emissziós értékek 

nem okozzák a jogszabályban meghatározott határértékek meghaladását. 

A létesítendő gyáregység pontforrásai 

A MIAS Hungary Kft. tervezett létesítményében 4 darab bejelentésre köteles pontforrás fog üzemelni: 

 P5 – AHU-2 kidobás - technológia 

 P6 - AHU-3 kidobás – technológia 

 P7 – AHU-2 kémény (280 kW) 

 P8 – AHU-3 kémény (275 kW) 
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A P5-P6 pontforrások a festési technológiához kapcsolódnak. 

A festőkabinokban a megmunkált és összeállított vázszerkezetek festése fog történni. A festés első 

állomása a zsírtalanító, nagynyomású mosóberendezés (foszfátos mosás). Ezt követően szárítják 70-

110°C-on és 50.000 m3/h légkeverés mellett. A megtisztított paneleket ezután festik 50.000 m3/h-

s légcsere kíséretében. A festést követő utolsó lépés a második szárítási folyamat előre láthatólag 

70 °C-on. 

A folyamat során a festőállomás zsírtalanító kabinjának elszívása egy cseppleválasztásos tisztítási 

technológia után szintén a légkörbe távozik. A zsírtalanítóban felhasznált anyag az alábbi anyagok 

keverékéből áll: akril-polimer, illetve alkil-alkohol etoxilát. Mivel ezen anyagok a 4/2011 (I.14.) VM 

rendeletben nem szabályozottak, ezért ezen kibocsátási ponttal a számítások során nem számolunk. 

A pontforrások főbb adatait az alábbiakban adjuk meg. Mivel a tervezés jelenlegi szintjén még limitált 

információ állt rendelkezésre, ezért a pontforrás adatokat, illetve az emissziókat a már meglévő 

gyáregység, illetve a kapacitások figyelembevételével határoztuk meg. 

32. táblázat A tervezett létesítmény levegőtisztaság-védelmi pontforrásainak főbb adatai 

Jellemző P5 P6 P7 P8 

EOV Y 716815 716848 716809 716841 

EOV X 270014 269930 270013 269926 

Magasság 13,4 m 13,4 m 13,9 m 13,9 m 

Kibocsátási felület 1 m2 1 m2 0,05 m2 0,05 m2 

Füstgáz 
térfogatáram* 

50000 
m3/h 

50000 
m3/h 

379 m3/h 385 m3/h 

Áramlási sebesség 13,89 
m/s 

13,89 
m/s 

2,14 m/s 2,18 m/s 

Füstgáz hőmérséklet 343 K 343 K 448 K 448 K 

*üzemi állapotban 

A pontforrásokon kibocsátásra kerülő szennyezőanyagok mennyiségét az alábbi táblázat 

tartalmazza. A technológiai pontforrásoknál azt feltételeztük, hogy az új gyár a termelés felfutását 

követően a jelenlegi gyáregységhez képest 4-szeres kapacitással tud működni. 

33. táblázat A tervezett pontforrások szennyezőanyag kibocsátása 

Szennyező- 
anyag 

Azono
-sító 

M.e. Határ- 
érték 

Jogszabály 
hely 

P5 P6 P7 P8 

Xilol 152 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 0,1842 0,1809 

mg/m3 150 

4/2011 VM 

rendelet  
6. mell. 2.4. C 

- - 3,1757 3,1189 

n-Butil-

acetát 
323 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 0,0108 0,0106 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 0,1858 0,1824 

Etil-benzol 157 

kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 

- - 0,0186 0,0182 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 0,3205 0,3147 

Metil-
izobutil-
keton 

316 kg/h 3 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 0,1983 0,1948 
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Szennyező- 
anyag 

Azono
-sító 

M.e. Határ- 
érték 

Jogszabály 
hely 

P5 P6 P7 P8 

mg/m3 150 
4/2011 VM 
rendelet  

6. mell. 2.4. C 
- - 3,5416 3,4784 

Propil-benzol 162 
kg/h - - - - - - 

mg/m3 - - - - 0,5903 0,5797 

CO 2 

kg/h - - 0,0055 0,0056 - - 

mg/m3 100 
23/2001 Köm 

rendelet 3. 
melléklet 

14,53 14,53 - - 

NOx 3 

kg/h - - 0,0110 0,0112 - - 

mg/m3 350 
23/2001 Köm 

rendelet 3. 
melléklet 

29,06 29,06 - - 

 

A számítások alapján a 2 gyáregység (meglévő és tervezett létesítmény) várható emissziós értékei 

nem okozzák a jogszabályban meghatározott határértékek meghaladását. 

A környezetre gyakorolt hatások modellezése 

A területen létesítendő légszennyező pontforrás hatását a fentebb megadott bemeneti adatok 

figyelembe vételével az Aermod View 9.3 szoftver segítségével modelleztük. 

Az Aermod View 9.3 szoftver a hazai szabványban is alkalmazott Gauss-féle eloszlást alkalmazza a 

modellezés során. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolódó 

ajánlásait. 

A hatásterület meghatározása során a tényleges meteorológiai viszonyok figyelembe vételével 
meghatározott maximális koncentrációkat vettük a leggyakoribb meteorológiai viszonyok során 
kialakuló koncentráció megállapítására. 

A modellezés elvi alapja, hogy a modellezés eredményét a kibocsátó források, a domborzat, az 
érdesség és a meteorológia adatok befolyásolják, illetve, hogy a meteorológiai paraméter az egyetlen 
változó, és minden egyéb adat állandó. Az értékek közül a szén-monoxid és PM10 esetében 99%-os, 
NOx esetében 98%-os percentilist, a többi anyagnál a 100%-ot figyelembevéve a legjellemzőbb 
meteorológiai viszonyok között kialakuló immissziós koncentrációkat kapjuk eredményül. 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása során tehát a figyelembevett eredmények a 

tényleges meteorológiai adatokkal kerülnek kiszámításra majd a kapott eredményekből a szoftver 
leválogatja receptor pontonként a 98, 99, 100%-os percentilisnek megfelelő értéket és az ebből 
legenerált izovonalas térképet jeleníti meg. 
 

A légszennyező anyagok terjedésmodellezését elkészítettük a jelenleg üzemelő gyáregységre, illetve 

a hatások együttes bemutatása érdekében az új gyártócsarnok megépülése utáni időszakra a 2 

gyáregység együttes működését alapul véve. 

Mivel a propil-benzolra sem kibocsátási, sem immissziós határérték nem adott, ezért e 

szennyezőanyag terjedése nem került modellezésre. 

Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

34. táblázat Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei a jelenlegi 

állapotban (csak a jelenleg meglévő gyártócsarnok üzemel) 

Szennyező-

anyag 

60 perces 

átlagok 

maximum 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

24 órás 

átlagok 

maximális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

éves átla-

gok maxi-

mális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

Xilol* 6,8155 200 4,74737 60 1,1409 - 

n-Butil-acetát* 0,4066 100 0,28366 100 0,0679 - 

Etil-benzol* 0,6781 20 0,4723 20 0,1136 - 
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Szennyező-

anyag 

60 perces 

átlagok 

maximum 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

24 órás 

átlagok 

maximális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

éves átla-

gok maxi-

mális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

Metil-izobutil-

keton* 
0,5523 50 0,3870 20 0,0915 - 

CO 0,5248 10 000 0,3331 5 000 0,1210 3 000 

NOx 10,2904 200 6,5867 150 3,2345 - 

NO2 9,2541 100 5,8730 70 2,8989 40 

 

A számítások szerint a jelenlegi tevékenység során várható kibocsátások nem okozzák az 

(immissziós) egészségügyi határérték meghaladását. 

35. táblázat Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei az új gyártócsarnok 

üzemelése során (a meglévő és az új gyártócsarnok is üzemel) 

Szennyező-

anyag 

60 perces 

átlagok 

maximum 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

24 órás 

átlagok 

maximális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

éves átla-

gok maxi-

mális 

értéke 

(µg/m3) 

határér-

ték 

Xilol* 9,0423 200 6,1745 60 1,5275 - 

n-Butil-acetát* 0,5338 100 0,3671 100 0,0904 - 

Etil-benzol* 0,9056 20 0,6172 20 0,1529 - 

Metil-izobutil-

keton* 
5,7255 50 2,6150 20 0,6035 - 

CO 1,6414 10 000 0,4194 5 000 0,1734 3 000 

NOx 10,4548 100 6,7338 70 3,2976 40 

NO2 9,3843 200 6,0397 150 2,9554 - 

*A határértékek a tervezési irányértékek alapján lettek meghatározva 

A számítások szerint az új gyártócsarnok üzemelése esetén a két létesítmény (meglévő és új 

gyártócsarnok) együttes tevékenysége során várható kibocsátások nem okozzák az (immissziós) 

egészségügyi határérték meghaladását. 

A számítási eredmények térképi megjelenítése a 2.5. Mellékletben került csatolásra. 

7.1.3.2. PARKOLÓK ÉS TELKEN BELÜLI KÖZLEKEDÉS 

A korábban ismertetett fajlagos emissziók figyelembe vételével a parkoló felületek által okozott 

várható emissziós, illetve immissziós terhelés becsülhető. 

A 4.8.2 fejezetben ismertetett maximális terhelést alapul véve a parkolóban 1 óra alatt maximum 70 

személygépjármű és 6 nehézteher gépjármű mozgásával lehet számolni, amelyhez tartozó 

légszennyező hatás egyszerűsítve, a felületi forrás számításánál alkalmazott képletekkel 

kalkulálható. 

36. táblázat A parkoló használat várható összegzett levegőtisztaság-védelmi hatásai 

 
Immissziós 
maximum 

(µg/m3) 

CO 382 

CH 46,5 

SO2 0,353 
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NO2 33,5 

PM 6,28 

 

A személy, illetve tehergépjárművek a területen belül csak célforgalmat bonyolítanak le, így a telken 

belüli közlekedés levegőtisztaság-védelmi hatása a fentiekhez hasonlónak, vagy annál kisebbnek 

tekinthető. 

7.1.3.3. TELKEN KÍVÜLI KÖZLEKEDÉS 

A létesítmény működése által generált közúti forgalomnövekedés levegőtisztaság-védelmi hatásait 

az alábbiakban mutatjuk be. 

A személy- és tehergépjárművek, valamint autóbuszok fajlagos emissziós értékeit a 

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET KHT. által 2006. évben kiadott 2004 évre vonatkozó emisszió 

kataszter alapján határozzuk meg.8 

37. táblázat: Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2004. évben (g/km) 

Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118 

 

38. táblázat: A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2004. évben 

(g/km) 

Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

70 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 

 

A számítás során figyelembe vett alapadatok a 27. táblázat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak 

a A létesítmény várható forgalom növekményt mind a három vizsgált útvonalon szerepeltetjük, így 

modellezni tudjuk azt a legrosszabb esetet, ha a létesítmény teljes közúti forgalma csak egy úton 

jelenik majd meg. 

19. táblázatban és 20. táblázatban kerültek ismertetésre. 

A várható terheléseket az üzemelés időszakára, illetve a távlati időszakra a 39. táblázat és a 41. 

táblázatban adjuk meg. 

Az alapállapoti terheléshez képest számított növekmény mértékét a 40. táblázat és a 42. táblázat 

mutatja. 

Az üzemelés során várható terhelést a várható maximális többletforgalom függvényében 

határoztuk meg. 

 

39. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2018)9 

 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 2,734 2,468 1,633 

Immissziós maximum (µg/m3) 438,5 1604,4 144,8 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 0 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É. N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 

CH Emisszió (mg/m*s) 0,414 0,368 0,245 

                                                
8 Tekintettel arra, hogy 2006-2007 évre, illetve az ezután következő évekre egy fejlesztési projekt – EST goes EAST Magyarország 

– kapcsán elkészülő COPERT modellező program alapú számítás fog rendelkezésre állni, így frissebb adatok jelenleg nem érhetőek 
el. 
9 N.é. = Nem értelmezhető 
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 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

Immissziós maximum (µg/m3) 66,4 238,9 21,7 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 7 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 3 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,589 0,569 0,373 

Immissziós maximum (µg/m3) 94,5 370,0 33,1 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 7 40 2 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 3 21 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,471 0,455 0,298 

Immissziós maximum (µg/m3) 75,6 296,0 26,4 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 13 72 3 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 6 34 1 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,059 0,061 0,041 

Immissziós maximum (µg/m3) 9,4 39,4 3,7 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 14 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 13 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

 

40. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában 
(2018) (várható növekmények) 

 
3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,074 0,074 0,074 
Immissziós maximum (µg/m3) 11,9 48,4 6,6 

Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,011 0,011 0,011 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,8 7,4 1,0 

Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,015 0,015 0,015 

Immissziós maximum (µg/m3) 2,4 9,9 1,3 

Hatásterület növekmény [m] 0 1 1 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,012 0,012 0,012 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,9 7,9 1,1 

Hatásterület növekmény [m] 0 2 0 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,2 0,9 0,1 

Hatásterület növekmény [m] 0 1 0 

 

41. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2033) 

 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 3,596 3,180 2,150 

Immissziós maximum (µg/m3) 576,7 2067,2 190,6 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 0 N.É. 
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 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,544 0,476 0,320 

Immissziós maximum (µg/m3) 87,3 309,3 28,4 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 10 N.É. 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 4 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,777 0,718 0,509 

Immissziós maximum (µg/m3) 124,6 466,5 45,1 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 10 54 3 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 5 28 1 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,622 0,574 0,407 

Immissziós maximum (µg/m3) 99,7 373,2 36,1 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 19 96 5 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 45 2 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,078 0,074 0,059 

Immissziós maximum (µg/m3) 12,6 48,4 5,2 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 3 18 1 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 3 16 N.É. 

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 

 

42. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban 
(várható növekmények) (2033) 

 
3-as főút 24-es főút 3204-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,074 0,074 0,074 
Immissziós maximum (µg/m3) 11,9 48,4 6,6 

Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,011 0,011 0,011 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,8 7,4 1,0 

Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,015 0,015 0,015 

Immissziós maximum (µg/m3) 2,4 9,9 1,3 

Hatásterület növekmény [m] 0 2 1 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,012 0,012 0,012 

Immissziós maximum (µg/m3) 1,9 7,9 1,1 

Hatásterület növekmény [m] 1 3 0 

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,2 0,9 0,1 

Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 

 

A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy ugyanazon utak tengelyében jelennek meg az 

egészségügyi határértéket meghaladó mértékű immissziós koncentrációk, mint az alapállapotban is, 

melyhez az üzemelés kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű többletterheléssel járul 

hozzá. Az alapállapot felmérésnél kimutathatóan terhelt 24-es út estében az üzemelésből adód 

terhelés a nitrogén-oxidok hatásterületét 2 méterrel, a nitrogén-dioxidok hatásterületét 1 méterrel 
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növeli. A 3204-es út esetében csak a nitrogén-oxidok frakciójának hatásterülete nő 1 méterrel. A 

többi szennyezőanyag többletkibocsátása nem okoz hatásterület növekedést.  

A számított immissziós értékek az egészségügyi határértéket nitrogén-oxid és nitrogén-dioxid 

koncentrációja esetén lépi túl. 

Ki kell továbbá emelni, hogy a távlati időszak várható forgalmának számítása azon logikára alapul, 

hogy az adott területeken a fejlődésre visszavezethetően a személy- és tehergépjármű terhelés az 

idő előrehaladtával folyamatosan növekszik. Figyelembe véve azt, hogy az adott területen egyéb 

beruházások is végrehajtásra kerülnek az adott időszakban kijelenthető, hogy a várható tényleges 

forgalom, illetve immissziós terhelés a fent bemutatottnál várhatóan kisebb lesz. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény által generált többlet forgalom nem 

okoz érzékelhető mértékű változást a közlekedésre használt közutak környezetében sem az üzemelés 

során, sem a távlati időszakban. 

7.1.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.1.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló 

hatások várhatóak. Tekintettel azonban arra, hogy a létesítmény felszámolása az elkövetkezendő ~ 

30 évben nem tervezett, a technológiai fejlődésnek köszönhetően az emissziós terhelés várhatóan 

alacsonyabb lesz. 

7.1.5. PONTFORRÁSOK HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS 

A hatásterület meghatározásának módját a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet szabályozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapján:  

14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli 

és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási 

időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

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

vagy; 

 b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy; 

 c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb. 

A hatástávolság becsléséhez meg kell határoznunk a térség egyórás légszennyezettségi 

terhelhetőségét, amelyet úgy kapunk meg, hogy az egyórás egészségügyi határértékből levonjuk az 

alap légszennyezettségi értékeket. 

A terület háttérszennyezettsége vonatkozásában információkat az 5.4. fejezet tartalmaz. 

A modellezett légszennyező anyagok levegőminőségi határértékeit a 4/2011.(I.14.) VM együttes 

rendelet alapján adjuk meg az általunk vizsgált komponensekre: 

43. táblázat: Légszennyező anyagok jellemzői 

Levegőszennyező  
anyag 

Határérték 
(µg/m3)* 

Háttérterhelés 
(µg/m3) 

Terhelhetőség 
(µg/m3) 

Etil-acetát 100 n.a. 100 

Xilol 200 n.a. 200 

n-Butil-acetát 100 n.a. 100 

Etil-benzol 20 n.a. 20 

Metil-izobutil-keton 50 n.a. 50 

nitrogén-dioxid, NO2 100 22,6 77,4 

nitrogén oxidok NOx 200 26,7 173,3 

szén-monoxid, CO 10 000 355 9 645 
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n.a. = nincs adat 

A hatásterület meghatározása során a tényleges meteorológiai viszonyok figyelembe vételével 

meghatározott maximális koncentrációkat vettük, a leggyakoribb meteorológiai viszonyok során 

kialakuló koncentráció megállapítására. 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása során tehát a figyelembevett eredmények a 

tényleges meteorológiai adatokkal kerülnek kiszámításra majd a kapott eredményekből a szoftver 

leválogatja receptor pontonként az értéket és az ebből legenerált iso-vonalas térképet jeleníti meg. 

A fenti módszerrel végrehajtott modellezés során az alábbi eredmények adódtak a maximális 

terhelést figyelembe véve: 

44. táblázat: A meglévő gyár levegőszennyező kibocsátásának hatásterülete10 

Szennyező 

anyag 

Immissziós 
koncentráci
ó [µg/m3] 

Hatásterület 
lehatárolásához 

tartozó koncentráció 
[µg/m3] 

Hatásterület 
[m] 

Órás 
Kritérium Kritérium 

A) B) C) A) B) C) 

Xilol* 6,8155 20 40 5,4524 - - 162 

n-Butil-

acetát* 
0,4066 10 20 0,3253 - - 162 

Etil-benzol* 0,6781 2 4 0,5426 - - 162 

Metil-

izobutil-

keton* 

0,5523 5 10 0,4418 - - 612 

CO 0,5248 1000 1910 0,4198 - - 162 

NOx 10,2904 20 34,42 8,2323 - - 93 

NO2 9,2541 10 14,42 7,4033 - - 93 

 

A modellezési eredmények alapján, a jelenleg üzemelő létesítmény kapcsán levegőtisztaság-védelmi 

hatásterület kijelölése a jogszabályi előírások figyelembe vételével a pontforrástól számított 612 m 

sugarú körrel határozható meg.  

A fenti módszerrel végrehajtott modellezés során az alábbi eredmények adódtak a maximális 

terhelést figyelembe véve a meglévő és az új gyáregység együttes működése esetén: 

45. táblázat: Az új és a meglévő gyár együttes levegőszennyező kibocsátásának hatásterülete11 

Szennyező 
anyag 

Immissziós 
koncentráci
ó [µg/m3] 

Hatásterület 
lehatárolásához 

tartozó koncentráció 

[µg/m3] 

Hatásterület 
[m] 

Órás 
Kritérium Kritérium 

A) B) C) A) B) C) 

Xilol* 9,0423 20 40 7,2339 - - 139 

n-Butil-

acetát* 
0,5338 10 20 0,4270 - - 139 

Etil-benzol* 0,9056 2 4 0,7245 - - 139 

Metil-

izobutil-

keton* 

5,7255 5 10 4,5804 - - 2118 

CO 1,6414 1000 1910 1,3132 - - 1412 

                                                
10 N.É. = Nem értelmezhető 
11 N.É. = Nem értelmezhető 
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Szennyező 
anyag 

Immissziós 

koncentráci
ó [µg/m3] 

Hatásterület 
lehatárolásához 

tartozó koncentráció 
[µg/m3] 

Hatásterület 

[m] 

Órás 
Kritérium Kritérium 

A) B) C) A) B) C) 

NOx 10,4548 20 34,42 8,3638 - - 93 

NO2 9,3843 10 14,42 7,5074 - - 93 

 

A modellezési eredmények alapján, a jelenleg üzemelő és a tervezett létesítmények kapcsán 

levegőtisztaság-védelmi hatásterület kijelölése a jogszabályi előírások figyelembe vételével a 

pontforrástól számított 2118 m sugarú körrel határozható meg.  

A levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése a 2.5. Mellékletben került csatolásra. A 

hatásterületek a 2.6. Mellékletben találhatóak.  

7.1.5.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET 

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaság-

védelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában a terület határvonalától számítva 1341 

méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a terület középpontjától számított 2118 

méter sugarú körrel határozható meg. 

A kivitelezés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett helyrajzi számok: 

Az üzemelés által kialakuló hatásterület által érintett helyrajzi számok várhatóan 50 feletti érintett 

ingatlanra terjed ki az alábbiak szerint: 

A 2118 m-es c) kritérium szerinti hatásterületet a domborzat és az meteorológia által kialakuló távoli 

koncentrációs csúcs okozza. Az Aermode szoftver minden receptor pontban kiszámítja az órás 

értékeket, majd eredményként a receptor pontonkénti maximális értékek által kirajzolt iso-vonalas 

térképet adja.  figyelembe veszi a domborzat és a az épületek terjedésre gyakorolt hatását is, a 

koncentrációs csúcs az alacsony kibocsátási magasság miatt a pontforrásoktól távol, a magasabb 

dombok lábánál, illetve annak környezetében jelentkeznek. Ez magyarázza az alacsony kibocsátási 

koncentrációhoz képest nagy hatásterület kialakulását. A program a pontforrások súlypontjától 

megadott legnagyobb távolságot adja meg, ahol az adott, jelen esetben a c) kritérium szerinti 

koncentráció kialakulhat. Az adott koncentrációhoz tartozó iso-vonal által lehatárolt terület 

elhelyezkedését és kiterjedését a 17. ábra mutatja be.  
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17. ábra: Tényleges maximális levegőtisztaság-védelmi terület 

7.1.5.2. KÖZVETETT HATÁSTERÜLET 

Közvetett hatásterületnek a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai 

vizsgálhatóak. Ahogy az a 7.1.3.3 fejezetben ismertetésre került, a forgalom lebonyolítására 

használni tervezett közlekedő utak (3-as főút, 24-es út, 3204-es út) számított hatásterületében  

növekmény a 3-as főútnál nem jelentkezik, a 24-es út mentén maximum 2 m-rel, a 3204-es út 

mentén maximum 1 m-rel növekszik meg. 

7.2 FELSZÍNI VÍZ 

7.2.1. ALAPÁLLAPOT 

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint. 

7.2.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

Az építkezés során a humuszréteg eltávolításával, a földmunkákkal és a burkolt felületek 

kialakításával megváltoznak a terület lefolyási viszonyai. A nagyobb burkolt felületek kialakítását 

megelőzően is gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elhelyezéséről, visszatartásáról.  

A területen gondoskodni kell a felszíni és felszín alatti víz haváriás eseményekre visszavezethető 

szennyeződésének megakadályozásáról.  

Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely 

során veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezet-be. A 

jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a 

kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

 felitató anyag (homok) 
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 lapát és vödör 

 megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

7.2.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.2.3.1. CSAPADÉKVIZEK GYŰJTÉSE 

Jelenleg működő létesítmény 

A jelenleg üzemelő létesítmény területén keletkező csapadékvíz befogadója a Városgondozási Zrt. 

Jelenleg nincs információ arról, hogy a területen olajfogó található. 

Tervezett létesítmény 

A parkoló területek és rakodó területek beton burkolattal ellátottak lesznek. A jelenleg használt és a 

tervezési területen az olajjal szennyeződhető területeken (parkoló és rakodó felületek, közlekedő 

felületek) a pontszerűen összegyűjtött csapadékvizek tisztítása CE engedélyes záportúlfolyós 

olajleválasztóval történik. Az olajfogó tisztítási hatásfoka előzetes tervek szerint legalább <5 mg/l 

SZOE. 

A lapos tetőkről szívott rendszeren keresztül az épület belsejében elvezetett csapadékvíz 

tisztaterületi csapadékvíznek minősül, tisztítást nem igényel.  

A tisztított, illetve tiszta csapadékvíz bevezetésre kerül a telek keleti oldalán folyó Külső-Mérges-

patakba, melyet a Városgondozási Zrt. üzemeltet. 

A kibocsátott tisztított csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a felszíni víz befogadó területi 

határérték követelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján: 

 KOIk      150 mg/l 

 BOI5      50 mg/l 

 Összes lebegőanyag:     200 mg/l 

 Szerves oldószer extrakt (olajok):   10 mg/l 

 Szerves oldószer extrakt (zsírok):  10 mg/l 

A csapadékvízre vonatkozó közmű nyilatkozat igénylése megtörtént. 

7.2.3.2. SZENNYVIZEK GYŰJTÉSE 

Jelenleg működő létesítmény 

A jelenleg üzemelő létesítményben csak a szociális, illetve a takarításból származó kommunális 

szennyvíz keletkezik, melynek mennyisége kb. 8m3/nap.  

Tervezett létesítmény 

A tervezett létesítményben a szociális vízhasználatból és a takarításból származó kommunális 

szennyvíz keletkezik. Technológia szennyvíz keletkezése a festési és forgácsoló üzemek munkáiból 

várható.  

Az előzetes adatszolgáltatás alapján a keletkező szennyvíz várható napi mennyisége előre láthatóan 

30 m3. 

A festési technológiából keletkező szennyvíz mennyisége várhatóan kb. 0,5 m3 hetente. Az éves 

mennyiség: kb. 20 m3. 

A csatornába bocsátandó technológiai szennyvíz a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben előírt 

határértékeknek megfelelő tisztaságúra tisztítható. A tisztítási technológia:  

A festőkabin víztisztító rendszer PLC vezérlésű, félautomata működésű. A rendszer által adagolt 

kémiai vegyszerek mennyiségével a keletkezett szennyvíz kívánt pH-értéke beállítható és ezáltal 

alkalmassá válik a közcsatornába ürítésre. A festőkabinból kibocsátandó szennyvíz pontosabb 
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minőségi adatai a tervezés későbbi fázisaiban határozhatóak meg. Amennyiben a festőkabin 

víztisztító rendszere által megtisztított víz a szennyvíz csatornába bocsátáshoz nem megfelelő 

tisztaságú, akkor a szennyvíz szippantással kerül eltávolításra a szippantáshoz, szállításhoz és 

kezeléshez megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozó által. 

A szennyvizek befogadója a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíz közműhálózat. A 

közműhálózatról a szennyvíz a Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepre jut. 

A szennyvízre vonatkozó közmű nyilatkozat igénylése megtörtént. 

7.2.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

A tevékenység megszüntetésével felszíni vizekre vonatkozó hatások összefüggenek a megszűnő 

szennyvízkibocsátással, illetve a csapadékvíz lefolyási viszonyok esetleges megváltozásával. A 

befogadók csökkenő hidraulikai terhelésével és a szennyezőanyag kibocsátás megszűnésével kell 

számolni. 

7.2.5. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS 

A felszíni vizekre gyakorolt hatások vonatkozásában a hatásterület a tervezési terület jelenlegi 

csapadékvíz elvezetési módjának megváltozásával hozható összefüggésbe. A burkolt felületek 

kialakításával és a csapadékok pontszerű összegyűjtésével a megváltozott lefolyási viszonyokkal 

érintett terület, valamint a csapadékvíz befogadóig nyúló csapadékvíz elvezető nyomvonalas 

létesítmény által érintett terület és a beengedési pontnál a Külső-Mérges-patak érintett. 

Mivel a Külső-Mérges-patakba megfelelő tisztaságú csapadékvíz kerül bevezetésre ezért minőségi 

változás nem várható, csak a lefolyási viszonyok változása miatt a patakba jutó csapadékvíz 

mennyisége változhat kis mértékben. 

A felszíni vizekre gyakorolt várható hatások nem jelentősek. 

7.3 FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG 

7.3.1. ALAPÁLLAPOT 

Az 5.5 fejezetben ismertettek szerint. 

7.3.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. és 44 §-nak megfelelően a tervezett 

épületek alól eltávolításra kerülő humuszréteg vonatkozásában mentési terv készül. A terv alapján 

kerül sor a humusz területen belüli, vagy más területen történő hasznosítására. 

A tervezési területen a felszín közeli talajréteg kitermelése tervezett ~1,7 m méteres mélységig és 

kb. ugyanennyi feltöltés is tervezett. 

A terület talajvíz jellemzői a felszínről érkező szennyezésekkel szemben védelmet nem nyújtanak, 

így szennyezés kialakulása esetén törekedni kell a szennyező forrás mielőbbi felszámolására. 

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen 

esetekben a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A 

környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás, 

szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul 

megkezdeni. 

A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a 

kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító 

szervezetnek történő átadása. 
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A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek 

kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható. 

7.3.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani 

közeg szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Haváriás események kialakulása esetén 

azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával. 

Haváriás eseményként a tehergépjárművek meghibásodása borulása, a közművek (szennyvíz 

csatornarendszer) törése, a burkolat repedése, vagy törése feltételezhető.  

Balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése 

lehetséges. Ilyen esetben a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás 

megszüntetését, hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, 

cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma feltárását követően azonnal 

szüneteltetni kell a kibocsátást a hiba felszámolásáig.  

A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb 

mértékű szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat 

mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentrációban bár, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat 

állapotának folyamatos nyomon követése szükséges. 

A létesítményben alkalmazott veszélyes anyagok, oldószerek, emulziók, illetve hulladékok 

gyűjtőhelyei megfelelő műszaki védelemmel lesznek ellátva, amely megakadályozza a havária esetén 

keletkező elfolyásokból származó szennyezést.  

Az esetlegesen kialakítandó gázolajtároló beépített kármentővel kerül kialakításra zárt 

típuskonténerben, így megakadályozva a környezet szennyezését. 

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz kezelő berendezés (olajfogó) folyamatos időközönkénti 

karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy. 

A záportározó fenékszintje vízzáró kivitelben kerül kialakításra, ezzel kizárva a vízbázisvédelmi 

védőterület veszélyeztetését. 

Az időben és megfelelő hatékonysággal történő kárelhárítás biztosítása érdekében a létesítményben 

rendelkezésre kell, álljon a kárelhárítás általános eszközállománya (homok, tároló konténer, vagy 

egyéb felitató anyag). 

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007 (IV.26) 

Kormányrendelet, valamint a 1995 LIII. törvény előírásai szerint. 

A tervezett létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása elhanyagolható. 

7.3.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló 

hatások várhatóak. 

7.3.5. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS 

A kivitelezés, az üzemelés és a felszámolás során a környezeti elemekre gyakorolt hatások közvetlen 

hatásterülete egyaránt a járművek és a munkagép közlekedési területe, valamint az épületek és 

burkolt felületek alatti területek. 
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7.4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

7.4.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

A burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, és acél, műanyag és fa építési hulladék 

keletkezésével kell számolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési 

szilárd és folyékony hulladék keletkezése. 

A szennyvíz gyűjtése, a higiéniai igények kielégítése érdekében mobil, vagy telepített tartályos WC-

vel történik. A települési szilárd hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére telepített konténer 

szükséges. 

A keletkező szennyvíz és hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását arra engedéllyel rendelkező 

vállalkozások végzik el. 

A tervezési területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél egyes hulladékfajtákból keletkezhet több hulladék, 

így a kivitelező a hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni. A kivitelező cég bevallásra kötelezett, 

amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet 11. §-ban meghatározottnál nagyobb 

mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi tárgyévben. 

A várhatóan keletkező hulladékok fajtája és mennyisége az alábbiak szerint alakul: 

46. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok 

A hulladék megnevezése EWC kódszámok Becsült mennyiség 

Kitermelt talaj 17 05 04 6240 t 

Betontörmelék 17 01 01 9,6 t 

Aszfalttörmelék 17 03 02 9,6 t 

Fahulladék 17 02 01 3,2 t 

Fémhulladékok 
17 04 02 3,2 t 

17 04 05 4,8 t 

Műanyag hulladék 17 02 03 4,8 t 

 

Az építkezés alatt keletkező veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek 

megfelelően elkülönítetten, szelektíven gyűjtik, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság 

érdekében. Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég bevonásával kell 

intézkedni. 

Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészet elemeinek meghibásodása, karbantartása, 

során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi körébe tartozik, illetve a 

beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhely kialakítása történik meg a munkaterületen. 

Utóbbi esetben a beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet előírásait 

az alábbiak szerint: 

 A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie; 

 Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel ellátott, 
és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenáll. 

(Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése 
feltételezhető); 

 A konténer zárható kell, legyen, és amennyiben erre lehetőség van, a környezetétől 
megfelelő módon el kell, hogy legyen szeparálva; 

 A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges. 
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7.4.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.4.2.1. JELENLEGI ÜZEMELÉS SORÁN 

A jelenlegi üzemelés során keletkezett hulladékok hatásának jellemzését a 2016. évi HIR bevallás és 

helyszíni bejárás alapján határoztuk meg. 

A gyártási tevékenységből származó hulladékok, valamint a dolgozói jelenlétre visszavezethető 

hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken történik. A 

gyűjtőhelyek elhelyezkedése a 2.7 Mellékletben csatolt térképen látható. 

A jelenleg is üzemelő létesítményben keletkező hulladékmennyiségeket a 47. táblázat mutatja be: 

47. táblázat: A létesítményben aktuálisan keletkező hulladékok mennyisége 

HUSZAK Megnevezés Mennyiség 
(t) 

Tervezett 
kezelés 

Nem veszélyes hulladékok 

150101 Papír és karton csomagolási hulladék 7,130 Újrahasznosítás 

120101 Vasfém reszelék és esztergaforgács 43,498 Újrahasznosítás 

200140 Fémek 132,422 Újrahasznosítás 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 0,160 Újrahasznosítás 

170402 Alumínium 0,160  

200101 Papír és karton 2,100 Újrahasznosítás 

200136 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 

kódszámú hulladékoktól 

0,030 Újrahasznosítás 

Nem veszélyes hulladék összesen: 185,5  

Veszélyes hulladékok 

150111* Veszélyes, szilárd mátrixot (azbesztet) tartalmazó 
fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a 
hajtógázos palackokat 

0,071 Ártalmatlanítás 

130205* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű és kenőolaj 

0,135 Ártalmatlanítás 

140603* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 0,313 Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék - folyékony 

2,606 Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-hulladék - szilárd 

1,744 Ártalmatlanítás 

150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

1,712 Ártalmatlanítás 

120109* Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 3,552 Ártalmatlanítás 

150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladék 

1,294 Ártalmatlanítás 

200135 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

0,090 Ártalmatlanítás 

Veszélyes hulladék összesen: 11,517  

 

Hulladék mennyisége mindösszesen: 197,017  

 

A jelenleg keletkező hulladékok 6%-a veszélyes, 94%-a nem veszélyes hulladék. A hulladékok 94%-

a újrahasznosításra kerül. 

A létesítményben keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy ártalmatlanító 

szervezetnek kerülnek átadásra, melyeket a következő táblázatban ismertetünk: 
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48. táblázat A hulladék hasznosítását, ártalmatlanítását végző cégek listája 

Név Telephely Kezelési 
kód 

Engedély típusa Engedély 
száma 

Zöldrügy Kft. Hajdúböszörmény, 
Zsemberi major, 
0174/31 hrsz 

D14 veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok 
gyűjtése és előkezelése 

HBB/17/02652-
13/2015 

Design Kft. 2144, Kerepes, 
Patkó utca 9-11. 

D14, E0403 veszélyes és nem 
veszélyes hulladék 
kezelési engedély 

veszélyes és nem 
veszélyes hulladék 
begyűjtési engedély 

6776-5/2016 
1010-3/2016 
25649-10/2012 

1146-2/2015 
26764-7/2014 

Méh Zrt. 3200, Gyöngyös 
Kőkút út 1. 

3527 Miskolc, 
Besenyői u. 16. 

B0001 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése 

 
 
Nem veszélyes hulladék 
előkezelése 

10/000516-
001/2015 

10/013303-
015/2014 
10/012245-
005/2013 

10/009919-
007/2013 

Loacker 
Hulladékhasznosító 
Kft. 

 B0001 veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok 
gyűjtése és 
kereskedelme 

3841-24-2016 
8911-2-2016 
32790-23-2011 
8911-13-2016 

Kristály-99 Kft.  B0001   

Gyöngyösi 
Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. 

 B0001  3299-8/2013 
11670-15/2014 
 

 

Haváriás események során várhatóan, az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni: 

 130205* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj 
 150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok törlőkendők, 

védőruházat 

 080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-
hulladék – folyékony 

 140603* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 

7.4.2.2. JÖVŐBELI ÜZEMELÉS SORÁN 

Az előzetes tervek szerint a gyártási tevékenységből származó hulladékok, valamint a dolgozói 

jelenlétre visszavezethető hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre. 

A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhely, illetve üzemi gyűjtőhely kerül 

kialakításra a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint. A veszélyes hulladék 

gyűjtőhely a szerelőüzem nyugati oldalán – veszélyes hulladék gyűjtésének megfelelő – integrált 

kármentőtálcával rendelkező típuskonténerben (típus: SMC 52) tervezett. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet. A munkahelyi 

gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban 

foglaltakat.  

Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 1 évig történhet. Az üzemi gyűjtőhely 

kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a 14-17. §-ban, illetve a jogszabály 2. 

mellékletében foglaltakat. Az üzemi gyűjtőhely vonatkozásában üzemeltetési szabályzat kialakítása 

szükséges. 
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Ki kell jelölni az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésért felelős személyt, aki a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően köteles végrehajtani a gyűjtőhellyel kapcsolatos tevékenységek (hulladék be- és 

kiszállítás) adminisztrációját. 

A tervezett létesítményben a maximális kapacitás esetén várhatóan keletkező hulladékok 

mennyiségét a 49. táblázat tartalmazza.  

49. táblázat: A tervezett létesítményben várhatóan keletkező hulladékok mennyisége maximális 
kapacitás esetén 

HUSZAK Megnevezés Mennyiség 

(t) 

Tervezett 

kezelés 

Nem veszélyes hulladékok 

150101 Papír és karton csomagolási hulladék 28,52 Újrahasznosítás 

120101 Vasfém reszelék és esztergaforgács 173,992 Újrahasznosítás 

200140 Fémek 529,688 Újrahasznosítás 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 0,64 Újrahasznosítás 

170402 Alumínium 0,64 Újrahasznosítás 

200101 Papír és karton 8,4 Újrahasznosítás 

200136 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 
kódszámú hulladékoktól 

0,012 
Újrahasznosítás 

Nem veszélyes hulladék összesen: 742  

Veszélyes hulladékok 

150111* Veszélyes, szilárd mátrixot (azbesztet) tartalmazó 
fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a 

hajtógázos palackokat 

0,284 
Ártalmatlanítás 

130205* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű és kenőolaj 

0,54 
Ártalmatlanítás 

140603* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 1,252 Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék - folyékony 

10,424 
Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék - szilárd 

6,976 
Ártalmatlanítás 

150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

7,532 
Ártalmatlanítás 

120109* Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 14,208 Ártalmatlanítás 

150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladék 

5,176 
Ártalmatlanítás 

200135 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

0,36 

Ártalmatlanítás 

Veszélyes hulladék összesen: 46,752  

 

Hulladék mennyisége mindösszesen: 788,752  

 

A tervezett keletkező hulladékok fajtája megegyezik a jelenleg működő gyáregységben keletkező 

hulladékok fajtájával és várhatóan a kapacitásnövekedéssel arányosan fog növekedni, kivétel a 

150202 HUSZAK kódú hulladék, mely nagyobb mértékben növekszik meg, mivel az új festőkabin 

falán alkalmazni tervezett védőfólia havi eltávolítása következtében ez kis mértékben nagyobb 

mennyiségben fog keletkezni. 

Az új létesítményben keletkező hulladékok 6 %-a veszélyes, 94 %-a nem veszélyes hulladék. A 

hulladékok 94 %-a újrahasznosításra kerül. 

A létesítményben keletkező hulladékok a jelenleg is megbízott, engedéllyel rendelkező hasznosító, 

vagy ártalmatlanító szervezetnek kerülnek átadásra.  
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Haváriás események során várhatóan ugyanazon hulladékok keletkezésével kell számolni, mint 

jelenleg. 

A két gyártócsarnok együttesen, maximális kapacitás esetén várhatóan keletkező hulladékok 

mennyiségét a következő táblázat tartalmazza.  

50. táblázat: A jelenleg üzemelő és a tervezett létesítményben várhatóan keletkező hulladékok 
mennyisége maximális kapacitás esetén 

HUSZAK Megnevezés Mennyiség 
(t) 

Tervezett 
kezelés 

Nem veszélyes hulladékok 

150101 Papír és karton csomagolási hulladék 35,65 Újrahasznosítás 

120101 Vasfém reszelék és esztergaforgács 217,49 Újrahasznosítás 

200140 Fémek 662,11 Újrahasznosítás 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 0,8 Újrahasznosítás 

170402 Alumínium 0,8 Újrahasznosítás 

200101 Papír és karton 10,5 Újrahasznosítás 

200136 

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 
kódszámú hulladékoktól 

0,15 

Újrahasznosítás 

Nem veszélyes hulladék összesen: 927,5  

Veszélyes hulladékok 

150111* Veszélyes, szilárd mátrixot (azbesztet) tartalmazó 
fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a 
hajtógázos palackokat 

0,355 
Ártalmatlanítás 

130205* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-

, hajtómű és kenőolaj 
0,675 

Ártalmatlanítás 

140603* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 1,565 Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék - folyékony 

13,03 
Ártalmatlanítás 

080111* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék - szilárd 

8,72 
Ártalmatlanítás 

150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

9,244 
Ártalmatlanítás 

120109* Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 17,76 Ártalmatlanítás 

150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladék 

6,47 
Ártalmatlanítás 

200135 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

0,45 

Ártalmatlanítás 

Veszélyes hulladék összesen: 58,269  

 

Hulladék mennyisége mindösszesen: 985,769  

 

Az új és a régi létesítményben együttesen keletkező hulladékok 6 %-a veszélyes, 94 %-a nem 

veszélyes hulladék. A hulladékok 94%-a újrahasznosításra kerül. 

A keletkező hulladékok nyilvántartása a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell, 
hogy történjen. A települési hulladékok gyűjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes 
hulladékok gyűjtése a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell, hogy történjen. 

7.4.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

A felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék keletkezése várható. A beépítésre 

tervezett anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok 

a későbbiek hasznosíthatóak legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó 

kötelezettségek megegyeznek a 7.4.1 fejezetben írtakkal. 
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7.4.4. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS 

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető. A tevékenység által 

okozott légszennyező és zajhatás, valamint a generált többlet forgalom hatása a vonatkozó 

fejezetekben került megadásra. 

7.5 TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM 

7.5.1. ALAPÁLLAPOT 

Az 5.7 fejezet szerint. 

7.5.2. TERMÉSZETVÉDELEM 

7.5.2.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

Az üzemi terület kialakítása során a tervek alapján a talaj felső rétegét, az abban megtelepedett 

élővilággal együtt eltávolítják. A beavatkozás következtében az érintett területen ugyan jelentős az 

ennek következtében manifesztálódó élőhelyi változás, viszont tekintettel a természetes 

életközösségek teljes hiányára az természetvédelmi tekintetben nem releváns. A jelenleg 

mezőgazdasági szempontból hasznosítatlan terület igen alacsony fajkészletű élővilága majdnem 

teljes egészében eliminálódik az építkezéssel érintett területrészeken. Legfeljebb a talaj mélyebb 

rétegeiben élő mikroorganizmusok, férgek és egyéb gerinctelen állatok élik túl a helyszínen a 

tereprendezés és a terület burkolásának, valamint a szükséges épületek felépítésének létesítési 

munkálatait. 

Az építkezés során, annak ütemétől függően előre láthatólag számos ideiglenes élőhely jön létre, 

mint például kisebb-nagyobb gödrök, amelyekben csapadékos időjárás esetén vízállás jellegű, apró 

vizes élőhelyek keletkeznek. A földkupacok és a nagyobb földdepóniák, továbbá a túl meredek részűk 

alkalmasak lehetnek üreglakó madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését 

a költési időszakban hosszabb ideig szabad, meredek rézsűk letakarásával lehet megakadályozni. A 

45º-nál meredekebb művelési homloknál áll fenn annak a veszélye, hogy ott üreglakó madarak 

megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem történik meg az említett dőlésszögben 

a fokozatos rézsűzés és az üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok 

védelméről. Ez utóbbi esetben a költés végéig a természetvédelmi hatóság felfüggesztheti az 

építkezést az érintett helyeken. Ilyen helyzetben a természetvédelmi kezelő iránymutatása, illetve a 

hatósági határozat előírásai mérvadóak. Általánosan érvényes, hogy a fészkelési helyektől 10-10 

méter irányban a költési időszak kezdetétől végéig – április 15 és augusztus 15. között – 

földkitermelési és lefedési munkát végezni nem szabad. 

Az időszakosan a zavart felszíneken gyomnövényekkel meghatározott átmeneti növényzet és az ilyen 

élőhelyekre jellemző egyéb pionír élőlény-együttesek telepednek meg. 

Az építkezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett földterületeken is kifejti 

hatását. Ezeknek az indirekt hatásoknak a természetes élőhelyek kifejezett deficitje okán, a 

hatásterületen elenyésző a természetvédelmi jelentősége. A létesítés hatásai közül élővilágvédelmi 

szempontból a fokozott zaj és porterhelésnek van jelentősége, amelyek zavaróak a hatásterületen 

található élővilágára. Az uralkodó széliránynak megfelelően ezek a hatások időszakosasan változó 

intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen. A munkát végző gépek által keltet zaj, azok 

kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén a szél által felvert por jelent káros 

hatást. Kedvezőtlen esetben, korlátozott területen a fenti okok miatt elképzelhető a határértékek 

túllépése, azonban annak gyakorisága és tartóssága feltehetően nem lesz jelentős. Ez utóbbi a 

távolság függvényében egyenes arányosan csökken, de fent már említett uralkodó szélirány és 

szélerősség is hatással van rá. 

A káros hatások mérséklésére a rendelkezésre álló módszerek (a terület locsolása porképződés ellen, 

megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazása, a kimosódás veszélyének minimalizálása a 

létesítési fázis e tekintetben érzékeny szakaszában stb.) alkalmazásával kell törekedni. 
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A tervezett beavatkozás során nem kerül veszélybe a térségre jellemző egyetlen különös jelentőségű, 

és az érintett területhez, illetve annak környezetéhez kötődő védett vagy fokozottan védett 

természeti érték sem. A tág környezetben található Natura 2000 területek kijelölésének alapjául 

szolgáló egyetlen közösségi jelentőségű növény vagy állatfaj, illetve társulástípus sem károsodik a 

létesítmény létesítése során. 

7.5.2.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

Az ipari létesítmény üzemelése során előre láthatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora 

intenzitással ható környezeti tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból 

jelentősebb élőhelyein vagy azok élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat 

generálnának. A létesítmény működtetésével kapcsolatos forgalomnövekedésnek inkább 

környezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozásai érdemelnek figyelmet. A területről 

kiinduló, a működéssel kapcsolatos káros emisszió, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitás 

is egyenesen arányos a kihasználtsággal. A megnövekedő rezgés, zajterhelés és fényszennyezés 

fokozódó terhelést fog jelenteni a környék élővilágára is, amelynek intenzitása és jelentősége 

egyenesen arányos a távolsággal. Az élővilágra is negatívan ható környezeti terhelés teljes mértékű 

megakadályozására nincs lehetőség, de a környezetvédelmi normák és a megfelelő technológiák 

alkalmazásával azok intenzitása jelentősen csökkenthető. 

Az élővilágra kedvezőtlenül ható fényszennyezés, a megfelelő világító berendezések és módok 

tervezésével és alkalmazásával csökkenthető. A természetes éjszakai tájkép és a védett élővilág, 

elsősorban az éjjel repülő rovarfajok védelme érdekében az épületek és egyéb létesítmények kültéri 

világításának kiépítése, felújítása esetén az élet és vagyonbiztonság érdekében feltétlenül szükséges 

szabványos megvilágítási (fénysűrűségi) értéktartomány minimális értékét kell tervezni, illetve a 

horizont síkja fölé fényáramot nem bocsátó, teljesen ernyőzött lámpatesteket kell alkalmazni. Az 

épületek dísz- és díszítővilágítását illetve reklámfények használatát a lehető legkisebb 

fénykibocsátással célszerű megoldani. Az éjjel repülő állatfajok védelme érdekében az élet és 

vagyonvédelmi szempontból feltétlenül indokolt világítás esetében is szükséges lehet tér és időbeli 

korlátozásra. E tekintetben fontos a fényforrás minőségének a környezetvédelmi szempontok szerinti 

megválasztása, pl. az éjjel repülő rovarokra rendkívül káros halogén és kompakt-fénycsöves lámpák 

helyett kis-nyomású nátrium lámpa alkalmazása. 

Törekedni kell arra, hogy a tágabb környezetben található természeti területek élővilágának védelme 

érdekében olyan üzemelési rend érvényesüljön, ami a szükségtelen terhelő hatásokat, mint például 

a túl intenzív és zavaró megvilágítás, a lehetséges minimumon tartja. 

7.5.2.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

Amennyiben az üzem funkciója olyan módon változna meg, ami egyben a környezeti terhelés 

növekedését is okozza, az élővilágra ható tényezők módosulása, a jogszabályokban rögzített 

környezethasználati engedélyezési eljárás során kerül majd definiálásra. A létesítmény üzemen kívül 

helyezése esetén gondoskodni kell a szennyeződésnek fokozottan kitett csapadékvíz és a hulladék 

emisszió megakadályozásáról a környező területekre. Teljes felhagyás esetén a terület rekultivációja 

külön tervezési és engedélyezési eljárást feltételez, aminek része az élővilág-védelmi célállapot 

meghatározása is. A területre ható intenzív emberi hatás megszűnése vagy jelentős gyengülése, 

lehetőséget teremt az élővilág visszatelepedésére. Esetleges rekultivációs beavatkozások során 

kizárólag őshonos növényfajok telepítése fogadható el, de az előre láthatóan megváltozott pedológai 

feltételek, például a területet borító aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszáradó talaj, 

valamint a természetestől nagyban különböző általános életfeltételek miatt, kicsi az esélye 

természeteshez közeli élőlény-együttesek gyors kialakulásának. A felhagyott területen, a rekultiváció 

nyomán tervszerűen, majd spontán módon megtelepedő életközösségek nagyban különböznek az 

eredeti élőlény-együttesektől. Előre láthatóan a térség megváltozott szerkezetű, viszonylag száraz 

viszonyokat elviselő, többségében inkább a nyílt ligetes élőhelyekre jellemző, általánosan elterjedt 

fajok telepednek majd meg először. Amennyiben a rekultiváció során nem alakul ki zárt faállomány, 

várhatóan kedvezőtlen környezeti feltételek miatt számolni kell a térségben igen elterjedt akác és 

egyéb adventív növényfajok térhódításával. 
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7.5.2.4. HAVÁRIA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK ÉS HATÁSVISELŐK 

A havária és az üzemzavar mértéke és módja jelentősen befolyásolhatja a természeti rendszerekre 

gyakorolt hatást. Amennyiben a zavar kizárólag a telep területén folyatott tevékenység körében 

következik be, és belső területre koncentrálódik, a környező területek természeti értékeire várhatóan 

nem lesz hatással. Olyan egyéb esetben, amikor az üzemi területen kívül is tapasztalhatóak 

kedvezőtlen hatások, mint pl. nagyobb tűzeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket 

veszélyeztetheti, károsíthatja.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy az üzemelés során, előreláthatólag olyan zavar vagy havária 

bekövetkezése nem várható, amely az élő rendszerek jelentős vagy teljes pusztulását 

eredményezné. 

7.5.3. TÁJVÉDELMI HATÁSOK 

7.5.3.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

Az ipari területen tervezett üzem, a lakott területektől minimálisan kb. 10 méter távolságban 

helyezkedik el. A területet minden irányból ipari illetve lakó épületek veszik körül. A létesítési munkák 

nyomán a tájseb jelleg átmeneti lesz, mivel a talajfelszínt legyalulják, ami viszonylag nagy 

fölmunkákkal fog járni. Az eredetileg is fás növényzettől mentes sík területen folyó létesítési munkák 

fokozzák a természetidegen táj jelleget. 

7.5.3.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

A meglévő telephelyről nézve a sík, fátlan tájon felépülő csarnok hátterében ipari épületek 

helyezkednek el. Déli irányban a jelenlegi zöld területhez hasonló térség húzódik a mezőgazdasági 

területig. Az eredeti tájképi megjelenéshez képest az üzem közepes magasságú épülete a jelenlegi 

épületekhez illeszkedik.  

A tájesztétikai szempontból előnyös, hogy az új létesítményt főleg annak határain, lehetőség szerint 

őshonos, vagy legalábbis nem inváziós fajokból álló parkosított sávval, vagy fasorral övezzék. A 

tájesztétikai és védelmi funkció elősegítése végett figyelmet kell fordítani a telepített fásszárú 

növényzet rendszeres gondozására. 

7.5.3.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

Az végérvényesen felhagyott üzemeltetés esetén, a terület gondozatlansága jelentős tájesztétikai 

terhelést jelenthet. Az esetleges bontást követő rekultiváció során a végzett növénytelepítésnek 

köszönhetően, valamint a környező területekről beáramló növényzet térhódításával, a rekultivált 

iparterület környező területbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivált terület teljes 

tájba illesztése erdősítéssel vagy egyéb a hasznosítással megoldódik. 

7.5.4. MŰVI ELEMEK VÉDELME 

A fejlesztési területen felszín alatti, vagy felszín feletti művi elem jelenleg nem található.  

A terület vonatkozásában örökségvédelmi érintettség a szabályozási terv korábbi módosítása során 

nem merült fel. 

Mivel a projekt kiemelt projekt, ezért a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében előzetes régészeti 

dokumentum készíttetése kötelező. A dokumentum igénylése már megtörtént. A KÖH akkor fogja 

kiadni az engedélyt a földmunkához, ha ezt az előzetes régészeti dokumentációt megkapja. Az 

előzetes régészeti dokumentáció függvényében a későbbiekben kerül meghatározásra, hogy 

szükséges-e további régészeti feltárás, illetve felügyelet a földmunkák során.  
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7.6 ZAJVÉDELEM 

7.6.1. ALAPÁLLAPOT 

A létesítmény környezetében elhelyezkedő védendők zajvédelmi alapállapota az 5.9 fejezetben került 

ismertetésre. A létesítmény kivitelezése, üzemeltetése által generált forgalomnövekmény mértékét 

a 4.8 fejezet, a várható forgalmakat az 5.10 fejezet tartalmazza. 

7.6.2. ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 

A tervezett létesítmény működtetésével érintett területek zajvédelmi kategóriába sorolását a zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

1. számú melléklete alapján adjuk meg. 

A tervezési terület és környezete besorolását Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

Gyöngyös Város Közgyűlésének 249/2017.(VI. 29.) számú rendelete alapján adjuk meg. A 

jóváhagyott Szabályozási terv alapján a vizsgált terület „Gip” ipari területi besorolás alatt áll. 

A tervezési terület közvetlen környezetére vonatkozó információkat a 2.4.1 fejezetben adtuk meg. 

2016 májusában alapállapot vizsgálat történt a következő táblázatban is mertetett védendő 

ingatlanoknál. A mérési jegyzőkönyv az 1.7 Mellékletben került csatolásra. A vizsgált védendők és 

távolságuk a telekhatártól: 

51. táblázat: A vizsgált védendők távolsága a telekhatártól 

Jel Mérési pont 
Helyrajzi 

szám 
Besorolás 

Távolság a 
telekhatártól 

M1 Erdélyi tér 9. Iglói u. felőli homlokzat 3039 Lf 10 m 

M2 Erdélyi tér 9. Iglói u. felőli homlokzat 3038 Lf 10 m 

M3 
Késmárki u. 1. Késmárki utca felőli 

homlokzat 
3033 Lf 10 m 

M4 Iglói u. 5. Iglói utca felőli homlokzat 3029 Lf 10 m 

M5 Iglói u. 7. Iglói utca felőli homlokzat 3028 Lf 10 m 

M6* 
Az üzemtől K-re, a beépítetlen Gip jelű 
területen, az üzem kerítésétől 25 m-re 

3015 GIP - 

M7 
Lőcsei u. 10. sz. lakóépület (hrsz. 3022) 
utca felőli homlokzat előtt 

3023 Lf 45 m 

M8 
Erdélyi u. – Lőcsei u. sarok (Lőcsei u. 1., 

hrsz. 3094) 
3094 Lf 150 m 

M9 
Halászi u. 20. sz. lakóépület (hrsz. 3925), 
Baross Gábor utcai homlokzat előtt 

3923 Lke 160 m 

M10 
Szabadság utca 34., sz. lakóépület (hrsz. 

3352), Baross Gábor utcai homlokzat előtt 
3352 Lke 100 m 

*nem védendő, de zajmérés történt 

 A mérés során megállapítást nyertek az alábbiak: 

 A működő létesítmény területén a mérés idején két cég üzemel: 

o MIAS Hungary Kft.  

o Dolex Kft. (Bérlő) 

 A Dolex Kft. által üzemeltetett berendezések a legközelebbi védendőknél ~15 dB-es 

zajhatárérték túllépést okoztak, azóta a Dolex Kft. elköltözött a területről, így a zajhatárérték 

túllépése megszűnt. 

 A MIAS Hungary Kft. által üzemeltetett szemcseszóró berendezés üzemeltetése során 

maximálisan ~5 dB zajhatárérték túllépést okozott, amit azóta elbontottak. 

A vizsgált helyszínek elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be. 
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18. ábra Mérési pontok a MIAS Hungary Kft környezetében (M1-M10) 

Jogszabályi előírások a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

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

Építési Kivitelezési munkálatokra 1 hónap és 1 év közötti időszakra: 

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 70 dB / 55 dB  

 Kertvárosias, falusias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB 

 

Üzemi forrásokra vonatkozó zajvédelmi határérték  

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB  
 Kertvárosias, falusias lakóterületek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB 

 

Közlekedési létesítményekre vonatkozó zajvédelmi határérték (gyorsforgalmi utak és 

főutak) (3-as főút, 24-es főút): 

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB  
 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias) nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB 

 

Közlekedési létesítményekre vonatkozó zajvédelmi határérték (mellékút, összekötőút) 

(3204-es út): 

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB  

 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias) nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB 

7.6.3. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.6.3.1. ÉPÍTÉSI ZAJ 

A tervezési terület jelenleg művelés alól kivett használaton kívül álló ingatlan. A kivitelezés során 

szükség van humuszmentésre, illetve tereprendezésre mely talaj mozgatását, és szállítását 
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eredményezi. Az építési munkálatok során földmunkagépek, kéziszerszámok, emelő berendezések, 

valamint tehergépjárművek által okozott zajterheléssel kell számolni. 

A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az 

alábbiak szerint alakul. 

52. táblázat Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint 
határérték 

Univerzális földmunkagép P = 75 kW LW = 102,2 dB 

Rakodógép P = 75 kW LW = 102,6 dB 

Építőipari teheremelő P > 15 kW LW = 93 dB 

Kompresszor — LW = 97,0 dB 

Gyorsdaraboló — LW = 110,0 dB 

Döngölőgép P = 75 kW LW = 101,0 dB 

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103,0 dB 

Tehergépjárművek - LW = 98,0 dB/db 

 

A területen a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején a zajterhelést 4 univerzális 

földmunkagép, 3 kotró-/rakodógép és 13 tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk. 

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrások hatását egy pontba összegezve az eredő zajszint 

számítható a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint. 

Az összegzett zajterhelés:   Lw = 115,3 dB(A) 

A zajkibocsátási pontot a terület becsült középpontjában vesszük fel, így az elméleti pont 

zajkibocsátását alapul véve számítható a legközelebbi védendőknél várható zajterhelés. 

A védendő létesítmény zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet 

7. melléklete):  

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn ––Ke 

Ahol 

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 

Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 

KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 

KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 

Kd A távolságtól függő tényező. 

KL A levegő csillapító hatása 

Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 

Kn A növényzet csillapító hatása 

Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 

53. táblázat Számított zajterhelés az építés időszakában az elméleti zajkibocsátási pont figyelembe 
vételével [dB(A)] 

Jel 
Védendő  

homlokzat* 
Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt 

M4 Iglói u. 5. 107,8 20 0 3 37,02 0,00 
-

1,60 
0 0 82,9 
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Jel 
Védendő  

homlokzat* 
Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt 

M5 Iglói u. 7. 107,8 20 0 3 37,02 0,00 
-

1,60 
0 0 82,9 

M7 Lőcsei u. 10. 113,3 60 0 3 46,56 0,00 3,33 0 0 68,4 

M8 
Erdélyi u. – 

Lőcsei u. sarok 
113,3 200 0 3 57,02 0,01 4,43 0 0 56,8 

 

A táblázatban megadott st távolságértékek a védendőknek az elméleti zajkibocsátási ponttól 
számított távolságát adja meg, mely eltér a korábban megadott telekhatár távolságtól.  

A tervezési területen 22:00 és 06:00 között munkavégzés nem történik.  

A számítások szerint, az építési munkálatokra vonatkozó nappali határértékek nem tarthatóak a 
védendők közelségéből fakadóan. 

Az építési fázis vonatkozásában a hatásterület az építési területek középvonalától számítva 
különböző távolságok határozható meg. Azt a konzervatív esetet feltételezve, hogy a 
munkagépek a telekhatáron működnek, a telekhatártól számítva 140 méteres 

hatásterület.  
 
A hatásterületek térképes ábrázolása a 2.9. Mellékletben látható. 
 

A zajterhelés csökkentése érdekében célszerű a munkagépek együttes üzemeltetését kerülni, az 

üresjáratokat csökkenteni. Lehetőség szerint javasolt alacsonyabb zajszinttel rendelkező 

munkagépek használata. 

A jogszabályi megfelelés végett javasoljuk a 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet 13.§-ban 

meghatározott módok szerint ideiglenes felmentést kérni a kivitelezés alatt a zaj- és rezgésterhelési 

határértékek alól. 

7.6.3.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ 

A kivitelezési munkálatok kapcsán az 5.10 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell 

számolni. 

A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett 

kiindulási adatok az alábbiak: 

54. táblázat Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán 

 3-as főút 24-es főút 3204-es út 

Hosszesés 0° 0° 0° 

Útburkolat A A B 

Típus főút főút Összekötő út 

Irányonkénti forgalmi sávok száma 2 1 1 

Forgalom jellege gyorsuló gyorsuló gyorsuló 

Megengedett 
sebesség  

Személy, kisteher, motor 50 50 50 

Busz 50 50 50 

Egyéb 50 50 50 

Az út és védendő közötti burkolat jellege Füves Beton Füves 

 

A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések az 5.10.1 fejezetben megadott forgalmak 

alkalmazásával a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv középvonalától számított 7,5 m-re, illetve 

a legközelebbi védendőnél az alábbi táblázatokban került feltüntetésre. 
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55. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (építési fázis) 

Forgalom Qjm/óra 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal 

I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot 630 26 23 

Építési fázis 630 26 37 

24-es út 
Alapállapot 555 57 8 

Építési fázis 555 57 45 

3204-es út 
Alapállapot 370 18 20 

Építési fázis 370 18 34 

 

 

56. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon az építés időszakában 

Alapállapoti terhelés 3-as út 24-es út 3204-es út 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 70,7  dB(A) 69,7  dB(A) 68,7  dB(A) 

Éjjel 62,9  dB(A) 62,1  dB(A) 61,1  dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 70,7  dB(A) 69,7  dB(A) 46,9  dB(A) 

Éjjel 62,9  dB(A) 62,1  dB(A) 39,2  dB(A) 

 

57. táblázat: Útszakaszonként legközelebb eső védendő épületeknél fellépő zajterhelés az építés 
fázisában 

Növekménnyel együttes terhelés 3-as út 24-es út 3204-es út 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 70,8  dB(A) 69,9  dB(A) 69,0  dB(A) 

Éjjel 62,9  dB(A) 62,1  dB(A) 61,1  dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 70,8  dB(A) 69,9  dB(A) 47,1  dB(A) 

Éjjel 62,9  dB(A) 62,1  dB(A) 39,2  dB(A) 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,2  dB(A) 0,2  dB(A) 0,2  dB(A) 

Éjjel 0,0  dB(A) 0,0  dB(A) 0,0  dB(A) 

 

Tekintettel arra, hogy a legnagyobb terheléssel járó földmunkákat követően a forgalomnövekmény 

mértéke jelentősen csökken, a közlekedő utak mentén kialakuló zajterhelés növekmény várhatóan 

nem lesz jelentős. 

A védendők homlokzatánál számított értékek alapján minden esetben határérték túllépés történik 

(nappali határérték 60 dB). Meg kell állapítani azonban, hogy a túllépés fennáll ma is, nem a 

létesítendő gyáregység okozza a határérték túllépést. Az 56 táblázatban ismertetett növekmények 

reprezentálják a gyártócsarnok létesítése okozta zajterhelés mértékét. Megállapítható, hogy az 

egyéni emberi érzékelés határát (0,5 dB) éri el, tehát a kivitelezési időszak okozta növekmény a 

lakosság számára nem lesz érzékelhető mértékű. 

Amennyiben a forgalomhoz kapcsolódó lakossági panasz alakulna ki a kivitelezés időszakában, 

javasoljuk a napi forgalom csökkentését, illetve a csúcsidőn kívüli időszakok preferálását, mellyel az 

összeadódó forgalom mértéke csökkenthető. 
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7.6.4. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.6.4.1. ÜZEMI ZAJ 

A létesítmény belső tereiben jelentős zajjal járó tevékenység végzése tervezett, melynek 

nagyságrendjét a már üzemelő létesítmény vonatkozásában végrehajtott mérések alapján ismerjük. 

A számítások során azzal a feltételezéssel élünk, hogy az újonnan épülő létesítmény jó hangcsillapító 

tulajdonsággal rendelkező anyagokból kerül kialakításra. A nyílászárókat, mivel a teljes létesítmény 

légcsere rendszerrel kerül ellátásra, várhatóan zárva fogják tartani, így a határoló szerkezetek 

zajcsillapító hatása érvényesül. 

A létesítmény tetőszerkezetén kerülnek elhelyezésre a légcsere igények kielégítését biztosító 

berendezések.  

A már üzemelő létesítmény zajjellemzői alapján a tervezett létesítmény kapcsán zajtérkép került 

kidolgozásra a Soundplan Essential 4-es szoftver alkalmazásával. A zajmodellbe alapállapotként 

(illetve alap terhelésként) felvitelre került a meglevő létesítmény terhelése is. A fejezetben a két 

létesítmény hatását együttesen vizsgáljuk.  

A számítás során az üzemelő gyár zajforrásait a helyszíni mérési eredmények alapján az alábbiak 

szerint vettük figyelembe: 

 A= a 2 jelű lakatos, hegesztő csarnok D-i fala LWA = 90 dB* 

 B= a 3 jelű lakatos, hegesztő, daraboló csarnok D-i fala LWA = 85 dB* 

 C= a 3 jelű lakatos, hegesztő, daraboló csarnok K-i fala LWA = 85 dB* 

 D= a targonca mozgási területe LWA = 90 dB* 

 E= a 2 jelű lakatos, hegesztő csarnok É-i fala LWA = 85 dB* 

 F= a 2 jelű lakatos, hegesztő csarnok É-i falán lévő nyitott ajtó LWA = 94 dB** 

 G= a festőfülke nyitott oldala LWA = 85 dB* 

A szakértői véleményben, illetve a zajforrások elhelyezkedését bemutató ábrán található 

H és I zajforrásokat a szakvélemény elkészülte óta megszüntették, ezért jelen 

dokumentációban ezekkel már nem számoltunk. 

* a hangteljesítmény szintet a teljes felületre értelmeztük 

** pontforrásként 3 m magasan, a nem visszaverő épületfal előtt 1 m-re 
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19. ábra: Zajforrások elhelyezkedése, alapállapot 

 

A jelenlegi és a tervezett gyár üzemi zajterhelésének legkonzervatívabb vizsgálatához az alapállapoti 

zajterhelést 0 dB-ben határoztuk meg. 

A légkezelők esetében a tervező által biztosított adatokat (hangteljesítményszint, elrendezés) vettük 

figyelembe.  

További zajforrásnak tekinthető a létesíteni tervezett 70 férőhelyes személygépjármű, valamint az 

É-i és D-i homlokzata mentén tervezett rakodás zaja. 

A létesítményben üzemelő zajforrások ismertetése: 

58. táblázat: A létesítményben üzemeltetni tervezett zajforrások 

Zajforrás 
Nappal Éjszaka 

LW  dB(A) LW  dB(A) 

Légkezelő berendezés 1 67,8 67,8 

Légkezelő berendezés 2 68,2 68,2 

Légkezelő berendezés 3 68,2 68,2 

Kültéri egység 1 84 - 

Kültéri egység 2 84 - 

Kültéri egység 3 84 - 

Kültéri egység 4 84 - 

Légkezelő folyadékhűtő 84 - 

Rakodás zaja (É) 90 - 

Rakodás zaja (D) 90 - 

70 férőhelyes parkoló 57,7 57,7 

 

A modellezés során a 2 műszakos munkarendnek megfelelően azzal terveztünk, hogy a létesítmény 

technológiai berendezései, valamint gépészeti rendszere 06:00 és 22:00 között nem üzemelnek, 
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tehát éjszakai zajterhelés kizárólag a tervezési területen létesíteni tervezett parkoló használatától 

ered, mely, mint üzemi zaj, kapcsán a zajhatárértéknek történő megfelelés vizsgálatát éjszakai 

félórára vonatkoztatva hajtjuk végre. 

A parkoló felület zajkibocsátásának számítását a Bajor Környezetvédelmi Hivatal által parkoló 
területekre kidogozott számítási módszerrel hajtottuk végre az alábbiak szerint: 

𝐿𝑤 = 𝐿𝑊0 +𝐾𝑃𝐴 + 𝐾𝐼 +𝐾𝐷 +𝐾𝑆𝑡𝑟𝑂 + 10 log(𝐵 ∗ 𝑁) − 10log(
𝑆

1𝑚2) 

Ahol: 

Lw:  A vizsgált felület zajkibocsátása 

LW0:  Az egy elhaladás zajszintjére vonatkozó állandó, (értéke 63 dB) 

KPA:  A parkoló típusa által meghatározott állandó (értéke 0-14 dB közötti) 

KI: Az impulzusos zajjellegre vonatkozó állandó – ajtócsapódás (4 dB közötti) 

KD: A „hely keresése” miatti korrekció (Számítása: 2,5*log(f*B-9)) 

f: A parkoló típusa által meghatározott tényező (értéke 0,07-1 közötti) 

KStrO: Burkolati korrekció (0-3 dB közötti) 

B: Parkoló kapacitás (db) 

N: Elhaladások száma/óra 

S: A parkoló felülete (m2) 

A nappali megítélési időszakra a számított értéket korrigáltuk, mivel a műszakváltáson kívüli 

időszakban a terhelés mértéke 0. Az éjszakai megítélési időszak fél órájában a táblázat B oszlopában 

megadott terhelés fele jelenik meg. Fentieknek megfelelően a terhelés a nappali és az éjszakai 

időszakban az alábbiak szerint alakul. 

59. táblázat: A parkoló számított zajterhelés [db(A)] 

 
LW0 KPA KI KD KStrO B N f S 

Nappal 65,7 0 4 0 0 70 1 1 2200 

Éjjel 65,7 0 4 0 0 70 0.5 1 2200 

 

60. táblázat: Megítélési időre vonatkozó számítás (Nappal 8, éjjel 0.5 óra) [dB(A)] 

 
Megítélési időre vonatkozó számítás 

Nappal 50,5 

Éjjel 57,7 
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20. ábra Zajforrások tervezett elhelyezkedése 

A felépített modell alapján kapott zajterhelés értékeket a nappali és az éjszakai időszakban az alábbi 

táblázatban adjuk meg. 

61. táblázat: A létesítmény üzemi jellegű zajterhelésének számítási eredményei [dB] 

  Zajterhelés Határérték 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

M1 50,0 26,9 50 40 

M2 49,6 26,6 50 40 

M3 49,4 32,0 50 40 

M4 49,4 34,2 50 40 

M5 33,7 20,5 50 40 

M7 35,0 20,6 50 40 

M8 33,6 28,6 50 40 

M9 33,4 27,8 50 40 

M10 38,5 25,9 50 40 

M11* 31,7 16,5 50 40 

*3037 hrsz-ú ingatlan (alapállapot mérés erre az ingatlanra nem történt) 

A zajvédelmi számítások térképi megjelenítése a 2.8. Mellékletben található. A zajvédelmi 

hatásterület meghatározása a konzervatív megközelítést figyelembe véve a történt meg. A maximális 

hatásterület a telekhatártól 268 m-ben állapítható meg. A hatásterület lehatárolása a 2.9. 

Mellékletben került csatolásra. 

A modellezési adatok alapján kijelenthető, hogy a tervezett, és fentiekben leírt módon kialakított 

létesítmény a zaj kibocsátási határérték betartása mellett üzemeltethető. 
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7.6.4.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ 

A létesítmény működése kapcsán az 4.8.2 fejezetben ismertetett darabszámú tehergépjármű és 

személygépjármű forgalomnövekedés várható. 

A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett 

kiindulási adatok megegyeznek az 54. táblázatban ismertetettel, tehát nem számolunk azzal, hogy 

a projekt kapcsán burkolat felújítás történne az érintett útszakaszokon. A forgalmi alapadatok az 

5.10.2 fejezetben kerültek megadásra. A számított adatok az alábbiak szerint alakulnak. 

62. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (üzemelési fázis) 

Forgalom Qjm/óra 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot 645 27 24 87 4 4 

Üzemelés fázisa 715 27 40 87 4 4 

24-es út 
Alapállapot 567 57 8 76 8 1 

Üzemelés fázisa 637 57 24 76 8 1 

3204-es út 
Alapállapot 378 18 21 42 2 3 

Üzemelés fázisa 448 18 37 42 2 3 

 

63. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kd tényező értéke (üzemelési fázis)  

Kd értéke 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot -8,61 -21,56 -19,45 -17,33 -29,98 -27,52 

Üzemelés fázisa -8,16 -21,56 -17,18 -17,33 -29,98 -27,52 

24-es út 
Alapállapot -8,71 -18,20 -23,86 -17,47 -26,67 -32,14 

Üzemelés fázisa -8,18 -18,18 -19,07 -17,47 -26,67 -32,14 

3204-es főút 
Alapállapot -7,38 -20,49 -19,99 -17,09 -29,90 -28,98 

Üzemelés fázisa -6,58 -20,44 -17,45 -17,09 -29,90 -28,98 

 

64. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kt tényező értéke (üzemelési fázis) 

Kt értéke 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot 80,49 82,12 80,30 80,53 82,18 80,43 

Üzemelés fázisa 80,48 82,10 80,26 80,53 82,18 80,43 

24-es út 
Alapállapot 79,27 81,98 80,01 79,43 82,18 80,42 

Üzemelés fázisa 79,23 81,92 79,89 79,43 82,18 80,42 

3204-es főút 
Alapállapot 72,11 75,98 80,24 72,36 76,23 80,43 

Üzemelés fázisa 71,99 75,86 80,15 72,36 76,23 80,43 

 

65. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon az üzemelés időszakában 

LAeq [dB(A)] 

Útszakasz Fejlesztési ütem Nappal Éjjel 

3-as főút 
 

Alapállapot 72,50 63,89 

Üzemelés fázisa 72,58 63,89 

Növekmény 0,07 0,00 
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24-es út 

Alapállapot 71,52 62,98 

Üzemelés fázisa 71,60 62,99 

Növekmény 0,08 0,00 

3204-es főút 

Alapállapot 66,41 57,15 

Üzemelés fázisa 66,57 57,15 

Növekmény 0,16 0,00 

 

66. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (távlati időszak) 

Forgalom Qjm/óra 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot 835 28 34 112 4 5 

Távlati időszak 905 28 50 112 4 5 

24-es út 
Alapállapot 728 63 12 98 9 2 

Távlati időszak 798 63 28 98 9 2 

3204-es főút 
Alapállapot 486 30 28 54 4 4 

Távlati időszak 556 30 44 54 4 4 

 

67. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kd tényező értéke (távlati időszak)  

Kd értéke 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot -7,47 -21,27 -17,79 -16,20 -29,70 -25,93 

Távlati időszak -7,12 -21,26 -16,09 -16,20 -29,70 -25,93 

24-es út 
Alapállapot -7,58 -17,71 -22,13 -16,39 -26,22 -30,58 

Távlati időszak -7,16 -17,68 -18,29 -16,39 -26,22 -30,58 

3204-es főút 
Alapállapot -6,19 -18,34 -18,61 -15,99 -27,84 -27,69 

Távlati időszak -5,54 -18,27 -16,57 -15,99 -27,84 -27,69 

 

68. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kt tényező értéke (távlati időszak)  

Kt értéke 

Útszakasz 
Fejlesztési 

ütem 

Nappal Éjjel 

I. II. III. I. II. III. 

3-as főút 
Alapállapot 80,47 82,08 80,21 80,53 82,18 80,43 

Távlati időszak 80,46 82,06 80,17 80,53 82,18 80,43 

24-es út 
Alapállapot 79,18 81,86 79,78 79,42 82,17 80,42 

Távlati időszak 79,12 81,79 79,65 79,42 82,17 80,42 

3204-es főút 
Alapállapot 71,93 75,80 80,11 72,36 76,23 80,43 

Távlati időszak 71,80 75,67 80,01 72,36 76,23 80,43 

 

69. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon a távlati időszakában 

LAeq [dB(A)] 

Útszakasz Fejlesztési ütem Nappal Éjjel 

3-as főút 
 

Alapállapot 73,59 65,00 

Távlati időszak 73,65 65,01 

Növekmény 0,06 0,00 
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24-es út 

Alapállapot 72,46 63,98 

Távlati időszak 72,52 63,98 

Növekmény 0,06 0,00 

3204-es út 

Alapállapot 67,57 58,38 

Távlati időszak 67,69 58,39 

Növekmény 0,12 0,00 

 

A zajterhelés megállapításakor teherforgalommalnál a szolgáltatott adatokkal számoltunk, a 

személyforgalom esetén nappali és az éjszakai időszakra vonatkozóan egyaránt 1-1 óra időszakot 

vettünk figyelembe, amikor a parkolók feltöltődnek, illetve leürülnek a műszakváltások idején. Így a 

számított zajterhelésre vonatkozó terhelések a nappali 16 és éjszakai 8 órás megítélési időszakra 

vonatkoztatott értékek.  

A legközelebbi védendőkre számított zajhatás az üzemelés és annak távlati időszakában a 70 táblázat 

tartalmazza. 

70. táblázat: Útszakaszonként legközelebb eső védendő épületeknél fellépő zajterhelés az üzemelés 

és távlati üzemelés fázisában 

Útszakasz 
Védendő épület 
távolsága [m] 

LAeq [dB(A)] nappal LAeq [dB(A)] éjjel 

Üzemelési 
időszak 

Távlati 
üzemelési 

időszak 

Üzemelési 
időszak 

Távlati 
üzemelési 

időszak 

3-as út 20 66,19 67,26 57,50 58,62 

24-es út 10 69,73 70,65 61,12 62,11 

3204-es út 20 60,18 61,30 50,76 52,00 
 

Figyelembe véve az 65. táblázat és az 69 táblázat számítási eredményeit, az alábbiak állapíthatóak 

meg: 

 A külterületi szakaszon a növekmény maximális mértéke 0,16 dB-re tehető. 

 A várható terhelés növekmény a lakott területekkel határolt 3-as főút vonatkozásában 

maximálisan 0,06 dB-re tehető a távlati időszakban, míg 0,07 dB az üzemelés időszakában. 

 Szintén lakott területekkel határolt 24-es főút esetében maximálisan 0,06 dB-re tehető a 

távlati időszakban, míg 0,08 dB az üzemelés időszakában a növekmény. 

 A nyomvonalhoz legközelebb elhelyezkedő (távolság 10 m) ingatlan vonatkozásában a 

számított zajterhelés az üzemelés időszakában nappal 69,73 dB (határérték: 60 dB), éjjel 

61,12 dB (határérték 50 dB).  

 Mivel a forgalmi előreszámítási szabvány azzal a feltételezéssel él, hogy az adott területeken 

hosszútávon, a beruházások, illetve gépjárművásárlások miatt a forgalom növekszik, így a 

távlati időszakban a tényleges forgalomnövekmény várhatóan az ezen fejezetben 

megadottnál alacsonyabb lesz, ami a várható zajterhelés mértékét is csökkenti. 

 Az alapállapot felmérésből látható, hogy a határérték túllépést nem a létesítendő gyár 

okozza, mivel a jelenleg fennálló háttérterhelés önmagában jóval meghaladja a jogszabályi 

követelményeket. Az új gyártócsarnok üzemeléséből várható terhelések nem haladják meg 

a 0,5 dB–es egyéni érzékelés határát. 

A közlekedő utak vonatkozásában hatásterület lehatárolása a 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet, 

és a 27/2008 (XII.3.) KvVM rendelet előírásai szerint nem szükséges. 

7.6.5. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN 

A megszüntetés fázisában a 7.6.3 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak. 
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7.6.6. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

7.6.6.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET 

A létesítmény közvetlen hatásterülete a tevékenységből adódó zajterhelés hatásterülete, mely a 

kivitelezés időszakában az új gyár telekhatártól számított 1341 méterben, míg az üzemelés 

időszakában a telekhatártól számított maximálisan 2118 méterben jelölhető meg. 

Az üzemelés által kialakuló hatásterület által érintett helyrajzi számok 500 érintett felett alakulnak. 

A 2118 m-es C típusú hatásterületet a domborzat és az éghajlat által kialakuló távoli koncentrációs 

csúcs okozza. A kibocsátás C-típusú 80%-os izovonalas megjelenítésével a tényleges hatásterület 

kevesebb, mint 50 db érintettet ad. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Aermode szoftver egy éves 

átlag legrosszabb kibocsátási eredményét dolgozza ki és jeleníti meg, amely jelen esetben az 

érintettek számában jelentős torzításához vezet. 

7.6.6.2. KÖZVETETT HATÁSTERÜLET 

A létesítmény közvetett hatásterülete a közlekedő utak hatásterülete, amely, figyelembe véve a 

284/2007 (X.29.) Kormányrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett útszakaszok 

vonatkozásában nem megállapítandó (mivel a járulékos zajterhelés változás 3 dB alatt lesz). 

7.7 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Az érintett helyrajzi számú ingatlan nem szerepel az Örökségvédelmi Nyilvántartás nyilvános 

adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). 

A terület vonatkozásában örökségvédelmi érintettség a szabályozási terv korábbi módosítása során 

nem merült fel. 

Mivel a tervezett beruházás kiemelt projekt, ezért „Nagyberuházás”-nak minősül. Ezért a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. §-a szerinti előzetes régészeti dokumentációt 

kell készíteni, amely –bizonyos szempontok alapján – próbafeltárást is szükségessé tehet. A legelső 

földmunka engedély kiadása csak akkor valósulhat meg, ha az előzetes régészeti dokumentációt a 

KÖH megkapta. Az előzetes régészeti dokumentáció az 1.8 sz. Mellékletben található. 

8 A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK ÁTTÉTELES HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA 

A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek jelentősnek, 

így az egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatóak ezen környezeti elemek 

vonatkozásában. 

A levegőtisztaság-védelemi hatások az üzemelés időszakában nem jelentősek a minimális kibocsátás, 

illetve a pontforráshoz kapcsolódó tüzelési technológiai megfelelő műszaki megoldásainak 

köszönhetően. 

A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint a zajterhelési határérték alatt marad. 

A forgalom növekedése által okozott többletterhelés nem okozza a zajhatárérték túllépését. 

Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem 

okoznak az egészségre káros hatásokat. 

9 MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI 

REFERENCIA 

A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett.  

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/
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10 ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK 

A beruházás kapcsán az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem valószínűsíthető. 

11 ÜZLETI TITOK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK 

A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel. 

12 KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

12.1 A TEVÉKENYSÉG LÉNYEGÉNEK ISMERTETÉSE 

A MIAS Hungary Kft. (továbbiakban: MIAS Kft.) Gyöngyös településen a jelenleg 3009-es helyrajzi 

számú területen (H-3200, Gyöngyös, Esze Tamás utca 23.) kötöttpályás magasraktári 

felrakógépeket állít elő. 

A MIAS cégcsoport zöldmezős beruházás keretében új gyártócsarnok kialakítását tervezi a 2986, 

2994-2996, 2999/1, 3000-3008, 3014 helyrajzi számmal rendelkező területeken. Az új 

gyártócsarnokban kötöttpályás magasraktári felrakógépek előállítása tervezett. 

A tervezett kivitelezési munkálatok kezdete 2017. őszén, az üzemelés 2018. decemberében 

tervezett.  

A tervezési területen gyártócsarnok, valamint burkolt területek kialakítása tervezett.  

A már működő és a tervezett gyártócsarnokban összesen a teljes kapacitás elérése idején váratóan 

140 foglalkoztatása tervezett. 

A tevékenységhez kapcsolódóan maximálisan napi 16 tehergépjármű és ~140 személygépjármű 

közlekedésével kell számolni, mely a közlekedő utakon duplán jelenik meg (oda-vissza).  

12.2 A KÖRNYEZETI HATÁSOK BECSLÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

12.2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A létesítmény kialakításához kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel 

időszakosan megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy 

gépigénnyel járó fázisát követően lecseng. 

Az üzemelés során a létesíteni tervezett 4 db pontforrás a levegőkörnyezetre kismértékű hatást 

gyakorol, a kibocsátott szennyező anyagok mennyisége nem lépi túl a jogszabályban meghatározott 

kibocsátási határértékeket, illetve a légkörben kialakuló koncentrációk jelentősen az egészségügyi 

határérték alatt maradnak. 

A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása 

várható. 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület a kivitelezés időszakában a telekhatártól számítva 1341 

méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a terület középpontjától számított 2118 

m sugarú körrel határozható meg.  

12.2.2. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ, TALAJ 

A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a 

felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

A létesítményben kis mennyiségű technológiai szennyvíz keletkezik, melyet egy víztisztító 

berendezés után bocsátanak a közcsatornába. A területen összegyülekező csapadékvizek 5 mg/l 
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SZOE tisztítási hatásfokkal rendelkező olajfogókkal tisztításra kerülnek a Külső-Mérges-patakba 

történő bevezetés előtt. 

A területen a kivitelezés és az üzemelés időszakában egyaránt biztosított lesz a kárelhárítás általános 

eszközállománya a haváriás események (baleset, gépborulás, stb.) esetére. 

12.2.3. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

A tervezési terület korábban és jelenleg is parlagon hagyott földrész, amely egy része lakó a másik 

része ipari besorolás alatt áll. 

A tervezett építkezés és a későbbi üzemelés élővilág-védelmi szempontból becsült hatásterülete 

nagyjából megegyezik. Az üzemelésnél figyelembe kell venni a valószínűsíthetően megnövekedő 

forgalomból és az üzemeléssel együtt járó zavarást, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a 

fényszennyezést. 

A területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan 

védett növény és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel jelenlegi 

állapotukra és környezetükre, a tervezési területen és annak környezetében előforduló élőhelyeknek 

a természetvédelmi értéke igen csekély. 

A térségben található országos jelentőségű védett természeti területekre és az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre (Natura 2000) a jelentős távolságnak 

köszönhetően, a tervezett létesítés és az üzem későbbi működtetése értékelhető természetvédelmi 

hatással nem lesz. A helyi szabályozási terv alapján a terület keleti oldalán ökológiai folyosóként 

megjelölt Külső-Mérges-patakra, illetve ennek környezetének elemeire várhatóan kisebb mértékben 

lesznek hatással a létesítéssel és az üzemeltetéssel együtt járó olyan hatások, mint a várhatóan nem 

jelentős fényszennyezés, illetve a patakba beengedett tiszta, illetve tisztított csapadékvíz. 

12.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy 

ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető be fogja tartani a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerinti előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket. 

12.2.5. ZAJVÉDELEM 

A lakóingatlanok közelsége miatt a kivitelezési munkálatok zajhatása kis ideig zajvédelmi határérték 

túllépést okozhat. Ez azonban a kivitelezési munkálatok megfelelő ütemezésével csökkenthető, 

illetve a hatások a kivitelezési munkálatok után megszűnnek. 

Az üzemelés okozta zajhatások nem okozzák a zajvédelmi határértékek a dokumentumban 

ismertetett követelmények/javaslatok betartása mellett nem okozzák a zajvédelmi határérték 

túllépését.  

A közlekedési utakon (3-as főút, 24-es út és a 3204-es út) generált többlet forgalom kapcsán az 

alábbiak állapíthatóak meg: 

 . Az új létesítményhez kapcsolódó forgalom okozta zajhatás növekedés az egyéni emberi 

érzékelés határát (0,5 dB) nem éri el. 

 Mivel a forgalmi előreszámítási szabvány azzal a feltételezéssel él, hogy az adott területeken 

hosszútávon, a beruházások, illetve gépjárművásárlások miatt a forgalom növekszik, így a 

távlati időszakban a tényleges forgalomnövekmény várhatóan az ezen fejezetben 

megadottnál alacsonyabb lesz, ami a várható zajterhelés mértékét is csökkenti. 

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a kivitelezés időszakában az új gyáregység telekhatártól 

számított 140 méterben, míg az üzemelés időszakában a telekhatártól számított maximálisan 268 

méterben jelölhető meg. A közlekedő utak kapcsán, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a 

hatásterület számítása nem szükséges. 
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12.3 A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT EMBEREK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN, 

ÉLETMINŐSÉGÉBEN ÉS ÉLETMÓDJÁBAN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi 

hatások kialakulása kizárható. 

12.4 A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉRE FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem szükséges. 

 


