
BVOP – 500 FŐS BÖRTÖNÉPÜLET  ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

A  F É R Ő H E L Y - B Ő V Í T É S I  P R O G R A M  K E R E T É B E N  

5  Ú J  B Ü N T E T É S - V É G R E H A J T Á S I  I N T É Z E T  T E R V E Z É S E  

   

 

  

H E V E S  
 

HRSZ.: 3903 

 

 
 
E L Ő Z E T E S  K Ö R N Y E Z E T I  V I Z S G Á L A T  

 
 

 
 

 
 
 
 

Építtető: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 
képviseli: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy országos parancsnok 

 

 

Generáltervező: Bánáti + Hartvig  Építész Iroda Kft. 
 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C ép. 110. 
 tel:  467 2130, 222-6744, fax:  222-6743,  
 e-mail:  bh@bh.hu 
 felelős tervező:  Bánáti Béla 
 kamarai szám: É1 01-0589 
  

mailto:bh@bh.hu


BVOP – 500 FŐS BÖRTÖNÉPÜLET  ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

 
A  F É R Ő H E L Y - B Ő V Í T É S I  P R O G R A M  K E R E T É B E N  

5  Ú J  B Ü N T E T É S - V É G R E H A J T Á S I  I N T É Z E T  T E R V E Z É S E  

 

 

 

H E V E S  
 

 

 

 
L E Í R Á S O K  
 
E L Ő Z E T E S  K Ö R N Y E Z E T I  V I Z S G Á L A T  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Építtető: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 
képviseli: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy országos parancsnok 

 

 

Generáltervező: Bánáti + Hartvig  Építész Iroda Kft. 
 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C ép. 110. 
 tel:  467 2130, 222-6744, fax:  222-6743,  
 e-mail:  bh@bh.hu 
 felelős tervező:  Bánáti Béla 
 kamarai szám: É1 01-0589 
 

 

Szakági tervező: KörIM Kft.    Belemnites Kft. 
 6500 Baja, Szenes utca 10. 2. em. 21.  2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 
 tel.: 06 30 6543 033   tel:  06 30 722 1217 
 e-mail: kszaboervin@korim.hu  e-mail:  peter.gabor@belemnites.hu 
 felelős tervező: Kanász-Szabó Ervin  ügyvezető igazgató: Péter Gábor 
 kamarai szám: 01-14510 
 

mailto:bh@bh.hu
mailto:kszaboervin@korim.hu
mailto:peter.gabor@belemnites.hu


 

Tartalom 

1 Előzmények ____________________________________________________________ 7 

2 Építtető és az érintett ingatlan _____________________________________________ 7 

3 Figyelembe vett jogszabályok, műszaki módszerek _____________________________ 7 

3.1 Eljárás ügyben _______________________________________________________ 7 

3.2 Környezetvédelmi elemekre vonatkozó és egyéb szabályok ___________________ 7 

4 Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása _________________________________ 8 

5 Tervezett létesítmény bemutatása __________________________________________ 8 

5.1 Beépítési előírások, adatok _____________________________________________ 8 

5.2 Tervezett létesítmény _________________________________________________ 9 

5.2.1 Beépítési koncepció _______________________________________________ 9 

5.2.2 Kerítés _________________________________________________________ 9 

5.2.3 Főépület _______________________________________________________ 10 

5.2.4 Őrhely ________________________________________________________ 12 

5.2.5 Kutyatelep _____________________________________________________ 12 

5.2.6 Parkolóhelyek __________________________________________________ 12 

5.3 Épületgépészet _____________________________________________________ 12 

5.3.1 Vízellátás ______________________________________________________ 12 

5.3.2 Szennyvíz- és csapadékvíz- elvezetés ________________________________ 12 

5.3.3 Fűtés, hűtés, szellőzés ____________________________________________ 13 

5.3.4 Gázellátás______________________________________________________ 13 

5.3.5 Villamos energia ellátás ___________________________________________ 13 

6 Környezeti hatások elemzése – Hulladékgazdálkodás __________________________ 14 

6.1 Építési hulladékok ___________________________________________________ 14 

6.2 Üzemelési hulladékok ________________________________________________ 15 

7 Környezeti hatások elemzése - Víz- és talajvédelem ___________________________ 16 

7.1 Környezeti adottságok _______________________________________________ 16 

7.1.1 Domborzat _____________________________________________________ 17 

7.1.2 Földtan ________________________________________________________ 17 

7.1.3 Éghajlat _______________________________________________________ 17 



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

4 

7.1.4 Vizek _________________________________________________________ 17 

7.1.5 Talajok ________________________________________________________ 18 

7.2 Érzékenységi besorolás _______________________________________________ 18 

7.2.1 Felszín alatti víz szempontjából _____________________________________ 18 

7.2.2 Felszíni vizek szempontjából _______________________________________ 19 

7.2.3 Vízbázis védelmi szempontból _____________________________________ 19 

7.2.4 Vízgyűjtő gazdálkodás ____________________________________________ 19 

7.3 Vizsgált létesítmény vízgazdálkodása ____________________________________ 19 

7.3.1 Vízellátás ______________________________________________________ 19 

7.3.2 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés _________________________________ 21 

7.4 A tervezett beruházás hatása __________________________________________ 22 

7.4.1 Földtani közegre ________________________________________________ 22 

7.4.2 Vizekre ________________________________________________________ 22 

8 Környezeti hatások elemzése - Levegőtisztaság-védelem _______________________ 23 

8.1 Levegőterhelő hatások bemutatása _____________________________________ 23 

8.1.1 Építés _________________________________________________________ 23 

8.1.2 Üzemelés ______________________________________________________ 23 

8.2 Adatok és módszerek ________________________________________________ 23 

8.3 Építés levegőterhelő hatása ___________________________________________ 25 

8.4 Üzemelés levegőterhelő hatása ________________________________________ 27 

8.5 Tevékenység levegővédelmi hatásterülete ________________________________ 27 

9 Környezeti hatások elemzése - Zaj- és rezgésvédelem __________________________ 29 

9.1 Alkalmazott jogszabályok, előírások _____________________________________ 29 

9.2 A környezet zajszempontú jellemzése ___________________________________ 29 

9.3 Zaj- és rezgésvédelmi követelményértékek _______________________________ 31 

9.3.1 Építési fázis ____________________________________________________ 31 

9.3.2 Közlekedés _____________________________________________________ 32 



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

5 

9.3.3 Üzemelési fázis _________________________________________________ 32 

9.3.4 Rezgés ________________________________________________________ 33 

9.4 Vizsgálati módszer ismertetése ________________________________________ 33 

9.5 Az alapállapot vizsgálata ______________________________________________ 34 

9.5.1 A területen és környezetében jelenleg folyó építési tevékenységek ________ 34 

9.5.2 A tervezési terület környezetében található üzemi és szabadidős zajforrások _ 34 

9.5.3 A közúti közlekedéstől származó zajterhelése __________________________ 34 

9.5.4 Rezgésterhelés __________________________________________________ 36 

9.6 Az építkezés alatti állapot vizsgálata _____________________________________ 36 

9.6.1 Építés alatti zajterhelés vizsgálata ___________________________________ 36 

9.6.2 Az építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata ________________ 42 

9.6.3 Építés alatti rezgésterhelés vizsgálata ________________________________ 42 

9.7 A tervezett állapot vizsgálata __________________________________________ 42 

9.7.1 Várható környezeti zajterhelés _____________________________________ 42 

9.7.2 Az átadás utáni közúti közlekedés vizsgálata ___________________________ 47 

9.7.3 Az átadás utáni rezgésterhelés vizsgálata _____________________________ 48 

9.8 Zajvédelmi összefoglaló ______________________________________________ 48 

10 Élővilág- és tájvédelem __________________________________________________ 48 

10.1 Élővilág-védelem ____________________________________________________ 48 

10.1.1 Alapállapot jellemzése ____________________________________________ 49 

10.1.2 A vizsgált terület növényzete és élőhelyei_____________________________ 55 

10.1.3 Élővilágot érő hatások vizsgálata – építés _____________________________ 58 

10.1.4 Élővilágot érő hatások vizsgálata – üzemelés __________________________ 60 

10.1.5 Élővilág-védelmi monitoring _______________________________________ 62 

10.2 Tájvédelem ________________________________________________________ 62 

10.2.1 Vonatkozó jogszabályok és szabványok ismertetése _____________________ 62 

10.2.2 Összefüggés területfejlesztési- és rendezési tervekkel ___________________ 63 



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

6 

10.2.3 Jelenlegi állapot jellemzése ________________________________________ 63 

10.2.4 A tájat érő környezetvédelmi hatások jellemzése _______________________ 63 

11 Klímakockázati értékelés _________________________________________________ 64 

11.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása _______________________ 64 

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások azonosítása

  _________________________________________________________________ 65 

11.3 Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása _______________________ 67 

11.3.1 A tevékenységgel összefüggő adaptációs intézkedések __________________ 69 

11.3.2 A tervezett tevékenység hatása a környezet alkalmazkodási képességére ____ 70 

12 Mellékletek ___________________________________________________________ 71 

 

  



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

7 

1 Előzmények 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Heves településen 500 fős börtönépület építését 
tervezi. Az érintett 3903 hrsz-ú ingatlan területe 55.173 m2, azaz meghaladja a 3 ha-t. A beruházás a 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. melléklet 128. a) pontja értelmében előzetes vizsgálatra 
kötelezett tevékenység. 

 

2 Építtető és az érintett ingatlan 

Építtető (kérelmező):  

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 

Tervezési terület:  

 Heves, hrsz.: 3903 

 

3 Figyelembe vett jogszabályok, műszaki módszerek 

3.1 Eljárás ügyben 

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

3.2 Környezetvédelmi elemekre vonatkozó és egyéb szabályok 

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

Levegővédelem 

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

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 
• 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről 

Talaj- és vízvédelem 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

Természetvédelem 

• Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KÖM-FVM 
együttes rendelet 

• Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló, 266/2008. 
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11) KVVM rendelet 
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Hulladékgazdálkodás 

• 2012: CLXXXV. törvény a hulladékról, 
• •225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól, 
• 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

Zaj- és rezgésvédelem 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról, 
• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 
• 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól 

Szabványok 

• MSZ ISO 1996-1/2/3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése, 
• MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése, 
• MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építmények-

ben, 
• MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása, 
• Szoftver: ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedés esetében 2. rész: 

A számítás általános módszere alapján, 
• ÚT 2-1.302:2003 Útügyi Műszaki Előírás „A közúti közlekedési zaj számítása” 

 

4 Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

A tervezési alapadatok a beruházásra vonatkozóan az építési engedélyezési eljáráshoz készült műszaki 
leírások, tervek alapján vannak bemutatva, melyekben az előzetes vizsgálat lefolytatása után még 
előfordulhatnak kis mértékű változások. 

 

5 Tervezett létesítmény bemutatása 

5.1 Beépítési előírások, adatok 

A terület beépítési előírásairól Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(II.24.) 
önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről rendelkezik. 
Eszerint az ingatlan Ki-1 jelű övezetbe tartozik, amely büntetés-végrehajtási intézmény számára van 
kijelölve. 

A beruházás során a következő beépítési paraméterekre kell tekintettel lenni: 

- kialakítható legkisebb telek:  10.000 m2  
- beépítés módja:   szabadon álló  
- beépítettség:    max. 30%  
- legkisebb zöldfelület:  min. 40% 
- max. építménymagasság:  max. 12,0 m  
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Tervezési adatok:  

- Hrsz.:     3903  
- Telek területe    55.173 m²  
- Beépítés módja:   szabadon álló  
- Beépítettség:    6.549,67 m²  
- Építménymagasság:   7,40 m 

 

A beruházás megvalósításához településrendezési eszközök módosítása nem szükséges. 

5.2 Tervezett létesítmény 

5.2.1 Beépítési koncepció 

A telek beépítése lényegében három épületre tagolódik: a központi épületre (főépület), mely egyben a 
személybejárati funkciót is magába foglalja, az őrhelyre, mely a gépkocsiforgalmat ellenőrző fegyveres 
őr tartózkodási helye, illetve a kutya-kennel épülete.  

Negyedik épületként az üzem- és raktárépület (csarnoképület) tervezése a jelen fejlesztésnek nem része, 
csupán az épület pozícionálása történt meg az jelenlegi tervezés keretében. 

 

Forrás: Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. 

5-1. ábra: Helyszínrajz 

5.2.2 Kerítés 

A telekhatáron végig 4,0 m magas szilárd téglafalat terveznek, a telek bejáratánál a gépkocsiforgalmat 
biztosító tolókapuval kiegészítve egy személykapus bejárattal. A bástyfalon belül a létesítményt 
határoló 4 méter magas biztonsági kerítés az oldalsó telekhatároktól minimum 4,50 m-re eltartva kerül 
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kiépítésre, biztonsági és karbantartási szempontok miatt. A biztonsági terület határa maga a bástyafal. 
A bástyafal belső oldalától 5 méterre helyezkedik el a szintén 4 méter magas horganyzott expandált 
acéllemez biztonsági kerítés vonala a tetején NATO dróttal (szögesdrót). A belső biztonsági kerítés belső 
oldalára áthatolás jelző rendszert telepítenek, amellyel a szökési kísérletek és az objektumba történő 
behatolási kísérletek észlelhetők. 

5.2.3 Főépület 

A főépület több funkciót, így épületegységet foglal magában. Tartalmazza a fogvatartotti elhelyezést 
biztosító duplakereszt formájú 3 szintes részleget, illetve a parancsnoki egységet, ahol az irodák szociális 
helyiségek és a biztonsági blokk is elhelyezkedik, de itt találjuk a beléptető és látogatói egységet, 
konyhát, étkezőt és a gazdasági területeket is. 

Parancsnoki épületrész: Személybejárati kapun keresztül történik a dolgozók - személyi állomány, 
adminisztráció, konyhai- és egészségügyi dolgozók-, látogatók, hivatalos személyek ki- és beléptetése. 
A szélfogó előtt egy esőbeálló alakul ki az épülettömeg kiugratásából, itt a kerékpárral érkezők tehetik 
le a biciklijüket, illetve itt adódik lehetőség a dohányosok számára kijelölt hely megadására. A bejárati 
szélfogóból nyílik egy csomagmegőrző - a dolgozók és a látogatók részére is-, ahol a be nem vihető 
tárgyakat lehet lemezszekrényben elhelyezni a beléptetés előtt. A szélfogóból nyílik a beléptető zsilip, 
röntgenes csomagvizsgálóval és fémkereső kapuval. A helyiség szélessége lehetővé teszi, hogy igény 
szerint 2 kapu és csomagvizsgáló kerüljön egymás mellé, egyik a látogatók számára, másik a dolgozók 
részére - gyorsabb áthaladást biztosítva. A szolgálati helyiségből (felügyelet) belátható és ellenőrizhető 
az esőbeálló, szélfogó, csomagmegőrző, zsilip is. A beléptetést követően a személyi állomány az öltőző-
szociális blokkba jut, ahol három darab öltöző egység került kialakításra. A szociális részen kapott 
helyett még az állomány orvosi rendelője, étkezdéje büfével, kondicionáló- edzőterme. Szintén a 
parancsnoki épületrész földszintjén kaptak helyet az adminisztrációs irodák, irattárak, illetve a dízel 
aggregát és gyengeáramú központok, valamint az utcai front tette indokolttá, hogy ide kerüljön az 
erősáramú és a gyengeáramú fogadó helyiség. Az emeleten kapott helyet a parancsnoki irodákon kívül 
a központi ügyeleti helyiség a hozzá kapcsolódó funkciókkal: biztonsági tiszt, fegyverszoba, 
fegyvermester, fegyverraktár, készenléti helyiség, biztonsági osztály irodák, pihenő-teakonyha. Itt az 
emeleten található még az eligazító helyiség és az épület főbb gépészeti helyiségei, valamint egy 
öltözői blokk, a szárny végein gépészeti helyiségekkel. 

Látogatói rész – beszélő: A hozzátartozói látogatók a személybejárati kaputól a zsilipelt ellenőrzési 
téren keresztül jutnak el látogatóhelyiségbe. A látogatói váróhoz kapcsolódik a látogatói vizesblokk 
kétnemű WC-el, pelenkázóval és mozgáskorlátozott illemhellyel. A beszélőkhöz fogvatartotti oldalon 
fogvatartotti várakozó, motozóval és vizesblokkal kapcsolódik. A látogatást biztosító felügyelő 
helyiségéből ellenőrizhető az asztalos és a fülkés beszelő valamint a fogvatartotti váró is. 

Gazdasági bejáratok: A konyhai- gazdasági udvarhoz kapcsolódóan ezen a két bejáraton történik a 
konyha feltöltése, az épület gazdasági feltöltése és a hulladék elszállítása. Mivel a parancsnoki 
épületszárnyban korlátozottan van lehetőség raktárak elhelyezésére, ezért a létesítmény működéséhez 
szükséges nagyobb készleteket az épület északkeleti felében elhelyezett központi raktárban lehet 
elhelyezni és onnan lehet a kisebb belső raktárakat feltölteni meghatározott időközönként. 

Befogadói bejárat: Fogvatartottakat a járműbejárati kapun keresztül szállítják az épületbe. Majd a 
csomagvizsgálatra és motozásra alkalmas zsilipen keresztül jutnak a befogadó részhez. A zsilipből nyílik 
az átszállításra váró fogvatartottak elhelyezésére kialakított "szállítási" zárka csoport. Nemenként egy-
egy nagyobb alapterületű, több fogvatartott elhelyezésére alkalmas tartózkodó helyiség mosdóval, 
egy mozgássérült zárka és egy darab 4 fős zárka került itt kialakításra. Ezekben a „szállítási” zárkákban 
a fogvatartottak nem tartózkodnak huzamosabb ideig. A befogadó részen először a fogvatartottak a 
két darab bizonytalan ideig történő (néhány órás) tartózkodásra kialakított várakozó fülke egyikébe 
kerülnek, ahonnan adatfelvételre a nyilvántartóba kerülnek, amihez irattár kapcsolódik. Az adat felvétel 
után az egészségügyi vizsgálóba kerülnek, ahol a szükséges fürdés, fertőtlenítés is megtörténik, minek 
utána a fogvatartott megkapja a felszerelési raktárból az egyéni felszerelését - formaruházat, étkezési 
felszerelés - valamint letéteményezi a behozott személyes ruháit, értékeit. A letéti raktárban a letéti 
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zsákok befogadási, ideiglenes tárolása történik csak. A teljes fogvatartotti állomány letéteményeit a 
központi raktárban helyezik el. A befogadó részhez szükséges szolgálati állomány részére irodák. 
teakonyha, vizesblokk és raktárak kerültek kialakításra, a fogvatartottaktól elzárt módon. 

Fogvatartotti szállásépületrész: A fogvatartotti szállás épületrész 3 szintes (földszint + 2 emelet), mely 
2 db kereszt alakú szárnyból áll. A földszinten mindegyik szárny kap valami funkciót. Befogadói és 
biztonsági zárkák helyezkednek el bennük, vagy kiegészítő funkciók, mint például az egészségügyi, az 
oktatási-kulturális területek. Az emeleti szárnyakon a 2 és 4 fős zárkák körleteit terveztük. Mindegyik 
körletben található - a zárkákon felül -, körletfelügyelői szolgálati helyiség, motozó, nevelői irodák, 
személyzeti WC, takarítószer tároló, közösségi helyiség WC-el – ami foglalkoztatóként vagy 
edzőteremként használható - és lépcsőház. Mindkét fogvatartotti szállás épületrészhez kapcsolódik 
felvonó, ami alkalmas hordágyas szállításra is. A szolgálati helyiség a folyosók kereszteződésében került 
elhelyezésre, hogy beláthatóak legyenek a folyosó szakaszok. A zárka szárnyak által határolt külső 
területeken fogvatartotti sétáló udvarok lesznek. Az általános zárka mérete kielégíti a rendeletben előírt 
minimális fogvatartott elhelyezés területi igényét. Minden zárkában van mosdó és WC. A fürdési 
lehetőséget a körletenkénti közös zuhanyzókban biztosítanak. A tömbön belül a helyiségek természetes 
megvilágítását, szellőzését belső udvarok kialakításával biztosítjuk, erre néznek a fogvatartotti 
helyiségek, zárkák. 

Zárkák: 

Fogvatartotti létszám adatok: 

Férfi elítéltek száma: max. 500 fő 

Speciális funkciójú zárkák: 

100 db 4 fős zárka (16 m2 zárka+ 2,5 m2 mellékhelyiség) 
44 db 2 fős zárka (8 m2 zárka+ 2,5 m2 mellékhelyiség) 
12 db 1 fős zárka (6 m2 zárka + 2,5 m2 mellékhelyiség) 
2 db Mozgáskorlátozott zárka (2 fős) 
6 db 4 fős befogadó zárka (16 m2 zárka+ 2,5 m2 mellékhelyiség) 
3 db 2 fős befogadó zárka (8 m2 zárka+ 2,5 m2 mellékhelyiség) 
11 db fegyelmi/ biztonsági zárka 
1 db ön és közveszélyes zárka (előtérrel) 

 

Egészségügyi rész: A központi közlekedőből nyílik az egészségügyi épületrész, közel a fogvatartotti 
befogadás területéhez kapcsolódóan. A földszinten fogvatartottak számára 'járóbeteg ellátás' történik, 
az általuk használható helyiségek - az általános orvosi és fogászati rendelő a labor és a váró- az orvosi 
adminisztrációs helységektől elválasztva kerültek kialakításra. A földszinten 2 darab egészségügyi 
zárka és két mozgássérült egészségügyi zárka kapott helyet, mindegyik egyenként két 2 fő 
elhelyezhetőségével, ezenfelül 2 db fertőző zárka 2-2 ággyal. 

Kulturális-oktatási egység: Az oktatási rész is a központi közlekedőről közelíthető meg, mind a 
fogvatartottak, mind a dolgozók részéről. Az épületrészben helyet kapott 3 tanterem 20-20 fő hellyel, 
egy szabadpolcos központi könyvtár és itt található az imaterem is. 

Rendezvényterem: 70 férőhelyes előadóterem kerül kialakításra a személyi állomány részére. 

Konyha: A konyha az épület földszintjén helyezkedik el. A konyhához érkező teherautók, szilárdburkolatú 
úton a gazdasági udvarba állnak, amely előtetővel fedett területhez kapcsolódik. A hűtött 
nyersanyagokat az áruátvevő előtérbe pakolják, ahol megtörténik a minőségi (maghőmérős ellenőrzés) 
és mennyiségi (súlymérés) áruátvétel. A szárazáru és konzerv raktárban történik a komissziózás. Itt a 
napi ételkészítési folyamatokhoz szükséges összetevőket kigyűjtik, elkülönítik, majd a napi raktárba 
viszik. A tej és húskészítmény hűtőkamrából a felhasználni kívánt termékeket a hűtőkamrákban készítik 
össze, úgy, hogy a gyűjtőcsomagolásból kibontják és már felhasználásra kész állapotban (vagy egyedi 
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csomagolásban) kerülnek a konyhákba, vagy a napi hűtőkamrába. A húsok és a zöldségfélék 
előkészítését elkülönített helyiségekben végzik. A főzőtérben és a diétáskonyhán végzik a meleg ételek 
készítését. A hideg ételek elkészítési helye a reggeliztető konyha. Itt történik a húskészítmények és 
tejtermékek szeletelése, adagolása valamint a pótlékos csomagok összekészítése.  
A konyhától elkülönített területen alakítják ki a mosogató helyiséget. A visszaérkező fogyasztói és 
szállítóedényeket a fogyasztói edény mosogató helyiségben, mosogatógéppel ill. nagyméretű 
medencékben tisztítják. 

Raktárépületek, karbantartóhelyiségek: A főépület északi sarkára került elhelyezésre a raktár- és 
karbantartói helyiségek, itt tárolják nagyobb mennyiségben az épület üzemeltetéséhez szükséges 
anyagokat, eszközöket. Ezen a területen lehetséges a teljes fogvatartotti létszám letéti zsákjának és 
letéti ruházatának, valamint külön helyiségben az egyéb tárgyainak az elhelyezése. Az intézmény 
működéséhez szükséges karbantartó műhelyek is kaptak helyet, itt szintén fogvatartottak fognak 
dolgozni. 

5.2.4 Őrhely 

Járműbejárati kapu őrhellyel: Itt történik a fogvatartottak ki- és beszállítása és a gazdasági 
járműforgalom. A járműzsilip mérete alkalmas egy gépjármű fizikai átvizsgáláshoz, de ezen felül a 
bejáratnak alkalmasnak kell lenni szükség esetén akár egy tűzoltó gépjármű áthaladására is. A zsilip 
közvetlen kapcsolattal rendelkezik a szolgálati helyiséggel. Alváz ellenőrzési lehetőség és rálátási 
lehetőség a gépjárműre kamerákkal történik, melyet az ellenőrző személyzet az őrhelyen ellenőrizni tud. 
A fegyveres őr a főépületen keresztül biztonságos területen haladva tud eljutni az őrhelyhez. Megbízói 
kérés volt, hogy az őrhely mellett helyezzünk el egy értékmegőrző/motozó helyiséget is, ahol a 
gépjárművezetőket is át lehet motozni, illetve a biztonsági területre nem bevihető tárgyakat, értékeket 
le lehet helyezni. 

5.2.5 Kutyatelep 

A telek északi részén kutyatelep létesül 6 szolgálati kutyához a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, 
kifutóval. A kennelekben a közepes testű kutyák csoportosan (kettesével) kerülnek elhelyezésre.  

Nyitott, fedett kocsiszín az intézeti gépjárművek tárolásához valamint a gépkocsivezetők pihenésére. 

5.2.6 Parkolóhelyek 

A tervezett létesítményhez 75 parkolóhelyet terveznek a a parancsnoki épület előtti szakaszon, ebből 3 
db mozgáskorlátozottak számára kialakított. További 47 parkolóhelyet terveznek a látogatók számára. 
A Megbízó kívánságára gondoskodnunk kell 2 db elektromos autók számára kialakított töltési 
lehetőséggel ellátott parkolóhelyről is. 

5.3 Épületgépészet 

5.3.1 Vízellátás 

Vízigény jelentkezik a teakonyhákban, konyhai területen, zárkai mosdókhoz, WC-hez, öltöző és WC 
blokkokhoz, valamint takarítási vízigény, és pótvíz igény a fűtő-, hűtőberendezésekben. Továbbá tűzi- 
(oltó-) vízellátás szükséges a külső és belső tűzcsapokhoz.  

Az épület vízigénye települési ivóvíz hálózatról történik. Az épület ivóvíz igénye 69,4 m3/nap. 

5.3.2 Szennyvíz- és csapadékvíz- elvezetés 

Épületen belül elválasztott rendszer készül külön a szennyvizek illetve a csapadék vizek részére. 

A létesítményben csak kommunális szennyvíz keletkezik, mely a közcsatornába kerül elvezetésre. A 
várható napi szennyvíz kibocsátás várhatóan 69,4 m3/nap. A konyhai terület zsíros szennyvizeit önálló 
elvezető hálózattal épületen kívüli, külső közműterv szerinti zsírfogó műtárgyra csatlakoztatjuk. A várható 
napi zsíros szennyvíz kibocsátás: 3,8 m3/nap. 
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A csapadékvíz-elvezetés befogadója az ingatlan mellett, az Arany János utcában lévő csapadékvíz 
csatorna. A terület lejtésviszonyait figyelembe véve a gravitációs bevezetés nem lehetséges, ezért a 
lehulló csapadékvizeket a bevezetés előtt az ingatlanon kialakított 250 m3 térfogatú záportározóban 
gyűjtik, majd átemelő szivattyúval juttatják a csatornába. A csapadékcsatorna befogadója a Császi-
mellékcsatorna.  

5.3.3 Fűtés, hűtés, szellőzés 

A fűtési hőigényt és a használati melegvíz előállítását 2 db kondenzációs álló ikerkazán biztosítja. A 
kazán típusa: Viessmann Vitocrossal 200/500 CM2 típus, 460 kW/db. A füstgáz elvezetése kazánonként 
külön-külön történik. 

Az épület hűtési igényének biztosítására léghűtéses, kompakt hőszivattyú telepítését tervezik. A tervezett 
gépet az épület tetején, a kazánház melletti tetőn helyezik el. A hőszivattyú zajcsillapított kivitelű, 
automatikus üzemmel, Lw=87 dB(A) zajkibocsátással. A tervezett hőszivattyú berendezés 
hővisszanyerővel egybeépített egység. A beépített hővisszanyerővel a hőszivattyú hűtési üzemben a 
berendezés hulladékhőjével a használati melegvíz készítés előfűtését is biztosítják. 

A felügyeleti helyiségek légkondicionálására split illetve multi-split rendszerű berendezések beépítését 
tervezik. 

A létesítményben csak komfort szellőztetés történik, a frisslevegő biztosítására, továbbá tűzvédelmi 
szellőzés a füst elvezetésére. Szennyezőanyag üzemszerű kibocsátásával járó elszívásokat nem 
terveznek. 

5.3.4 Gázellátás 

Gázfelhasználás csak a fűtőkazánoknál lesz.  

A tervezett berendezések várható gázigénye: 2×50 Nm3/h 

Összes gázigény: 100 Nm3/h 

A telek gázellátását az utcai középnyomású (2 bar) vezetékről a telekhez kiépített bekötő vezetékkel a 
területen illetékes szolgáltató biztosítja. Az épületben elhelyezett fogyasztó berendezések főmérője az 
utcai telekhatár mellé telepített szabályozómérő állomás. 

5.3.5 Villamos energia ellátás 

Az épület előzetesen becsült egyidejű energia igénye: 800,0kW (3x1280A) 

A fenti villamos energiát a telek határon újonnan kiépítendő Áramszolgáltatói transzformátorról kívánják 
biztosítani. Az épület kettős betáplálással fog rendelkezni, egyik az Áramszolgáltatói hálózatról, a másik 
az épületben telepített dízel generátorról lesz biztosítva. Amennyiben az épület főelosztónál a feszültség 
eltűnik, úgy a dízel generátor a megadott késleltetés után indul. 
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6 Környezeti hatások elemzése – Hulladékgazdálkodás 

6.1 Építési hulladékok 

Az építés során veszélyesnek és nem veszélyesnek minősülő hulladékok keletkezése egyaránt várható.  

A várhatóan képződő hulladékok főbb csoportjait a 6-1. táblázatban ismertetjük. 

EWC kód Megnevezés 

- 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek 

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

- 08 01 festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint 
ezek eltávolításából származó hulladékok 

- 08 02 egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

- 08 04 ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

- 12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 

- 12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladékok 

- 14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08) 

- 14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok 

- 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott abszorbensek, 
törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

- 15 01 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 

- 15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

- 17  Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

- 17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

- 17 02 fa, üveg és műanyag 

- 17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 

- 17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

- 17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 

- 17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 

- 17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok 

- 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari és 
intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

- 20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

- 20 02 kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) 

- 20 03 egyéb települési hulladék 

- 20 03 03 úttisztításból származó hulladék  

6-1. táblázat: Építési hulladékok 

Az építési hulladékok pontos minőségi és mennyiségi meghatározása a kiviteli tervek szerinti 

anyagfelhasználás ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésük a létesítmény kialakításától, az 

alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák 

ütemezésének megfelelően várható. 
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Az építkezés időtartamában a dolgozók létszámától függő mennyiségű települési hulladék-, valamint a 

beépítésre kerülő egységek göngyölegeinek, csomagoló anyagainak elszállításáról szükséges 

gondoskodni. 

A szelektíven gyűjthető papír, műanyag, fém és üveg hulladékok gyűjtésére az építési területen tároló 

helyet kell kijelölni. 

A vegyes építési hulladékot 8 m3-es fémkonténerben tárolják elszállításig. 

Az építés során keletkező veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyet alakítanak ki. 

A keletkező hulladékok részére kialakított gyűjtőhely üzemeltetése során figyelembe veszik az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet előírásait. 

Az építés és üzemeletetés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint 

besorolják a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 

A hulladékelszállítást engedéllyel rendelkező szakcéggel végezteti az építési vállalkozó. 

A munkálatok során keletkező nem veszélyes hulladékok esetében az elszállítást igazoló bizonylatok 

másolatát, a veszélyes hulladékok esetében pedig az „SZ" jegyek másolatát az építési vállalkozó 

benyújtja a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a használatbavételi 

engedély megkérésével egyidejűleg. 

A keletkezett hulladékok nyilvántartását és adatszolgáltatását az építési vállalkozó környezetvédelmi 

szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint végzi. 

A kivitelezés során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyen 

szabad elhelyezni. 

6.2 Üzemelési hulladékok 

A tevékenyéség során, a teljes telephelyen várhatóan keletkező hulladékokat a 6-2. táblázatban 

foglaltuk össze. 

Hulladékok megnevezése EWC kód 
Becsült éves mennyiség 

(kg) 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása 
speciális követelményekhez kötött a fertőzések 

elkerülése érdekében 
180103* 112 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 
06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek 

és akkumulátorok is megtalálhatók 
200133* 5 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 

150110* 130 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 200121* 30 

Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi 

vegyszerek keverékeit is 
160506* 5 

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

170107 49680 
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Hulladékok megnevezése EWC kód 
Becsült éves mennyiség 

(kg) 

Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 200108 1000 

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is 

200301 100560 

Üveg csomagolási hulladékok 150107 2000 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 

hulladékoktól 

200135  3000 

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

35 kódszámú hulladékoktól 
200136 4000 

Papír és karton csomagolási hulladékok 150101 4000 

Étolaj és zsír 200125 4000 

Biológiailag lebomló hulladékok 200201 4000 

6-2. táblázat: Üzemelés során keletkező hulladékok 

A hulladékok gyűjtése a hulladékok jellegének, megfelelő, annak kémiai hatásainak ellenálló 
gyűjtőedényekben, fajtánként elkülönítve történik. A gyűjtőedények tárolása erre kijelölt 
tárolóhelyiségben történik. A konyhai maradékok tárolását hűtött helyiségben végzik. 

A veszélyes hulladékok tárolása üzemi, vagy munkahelyi gyűjtőhelyen történhet. Az gyűjtőhely 
üzemeltetését a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól) alapján kell végezni. 

A hulladékokat a megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak/szakcégnek 
kell átadni. 

 

7 Környezeti hatások elemzése - Víz- és talajvédelem 

7.1 Környezeti adottságok 

A tevékenységgel érintett terültet jelenlegi állapotának meghatározása során az alábbi szakirodalmi 

adatokra támaszkodtunk: 

• Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet, Budapest, 2010.; 

 

Helye:  Nagytáj:   Alföld 

  Középtáj:   Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság 

  Kistáj:     Hevesi-sík 

  Közigazgatási határ:  Heves 
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A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 1.006 km2 (a középtáj 
24,9%-a, a nagytáj 2%-a). 

 

7.1.1 Domborzat  

A kistáj 86,4 és 157 m közötti tszf-i magasságú, lényegében a Laskó- és az Eger-patak 
hordalékkúpsíksága. Az enyhén D felé lejtő felszín É-ról lépcsővel (egyúttal szerkezeti vonallal) 
határolódik le; orográfiai típusát tekintve 5 m/km2-es átlagos relatív relieffel jellemezhető hullámos 
síkság. A kistáj középső és D-i területei kis relatív reliefű (1-2 m/km2), alacsony ármentes síkságok, 
amelyeket enyhén hullámos síksági felszínek tarkítanak. K-en nehezen különíthető el a Borsodi-síktól. 

7.1.2 Földtan  

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetően meghatározza, hogy D-i részen húzódik a Közép-
magyarországi vonal. Ettől É-ra az alaphegység főleg újpaleozoos és mezozoos képződményekből, D-
re pedig ultrametamorf és metamorf kőzetekből áll. A középső-miocéntől a holocénig szakaszosan 
süllyedő terület, amelynek mértéke D felé erősödött. Itt a 2000 m-t is meghaladó pannóniai üledékösszlet 
alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagságban pleisztocén üledéksor települt; legjellemzőbbek az 
iszapos, csillámos „kék homok", a löszszerű anyagok, valamint a folyóvízi és mocsári agyag. É-on a 
hordalékkúpok fejénél több kavicsszintben rendeződve (Füzesabony, Mezőtárkány, Heves) lokális 
jelentőségű kavics- ill. homokkészlet fordul elő. A felszín 90%-át különféle holocén anyagok, lösziszapok 
borítják. Füzesabonytól K-re, a felső-pannóniai rétegekben több lignittelep alakult ki. 

7.1.3 Éghajlat  

Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhető terület, különösen a D-i részei. Az évi napfénytartam 
ÉK-en 1900-1950 óra, DNy-on 1950-1980 óra. A nyári évnegyedben 740-770, télen kb. 180 órát süt 
a Nap. Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, ÉK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetációs 
időszak átlaghőmérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C fölött alakul a napi közép: ápr. 2-5. és kb. okt. 16-20. 
között (195-200 nap). Az utolsó tavaszi fagyok É-on ápr. 13., D-en ápr. 8. körül várhatók, s az első őszi 
fagyokra okt. 22. körül lehet számítani. A fagymentes időszak É-on így kb. 190 napig, D-en kb. 195 
napig tart. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti, É-on valamivel 
alatta. Az abszolút minimumok átlaga -16,5 °C körül alakul.  

A csapadék évi összege 530-560 mm, de D-en csak 520-540 mm. A vegetációs időszakban 310-320 
mm eső hullik (É-on a több). Egy nap alatt 180 mm volt a legtöbb csapadék (Erdőtelek). A téli hótakarós 
napok száma  É-on 36-38, máshol 32-35, az átlagos maximális hóvastagság 16-18 cm.  

Az ariditási index 1,26-1,30, D-en 1,30-1,35.  

Hasonlóan a Gyöngyösi-síkhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az ÉK-i szél a leggyakoribb. Az átlagos szélsebesség 
2,5 m/s körüli.  

Főként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az öntözés növelheti a termelésbiztonságot. 

7.1.4 Vizek  

Közép-Tisza melletti tetemes kiterjedésű tájnak alig van vízfolyása. A K-i tájhatáron a Laskó halad (69 
km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km2). DNy-i részét 
a Tiszába folyó Sarud-Sajfoki-főcsatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyi főcsatorna (22 km, 237 km2) 
ágazza be. Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület.  

Vízjárási adatok a Laskóról vannak.  

Az árvizek főleg nyár elején, a kisvizek az év második felében jellemzők. A vízminőség III. osztályú. A 
belvízi csatornahálózat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a főcsatornák vezetik a Tiszába.  
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A kistájnak alig van tava. Az 5 kis természetes állóvíz területe 10 ha, csupán az Ártány melletti (7 ha) 
jelentősebb. A csányi tározó 70, az adácsi 88 ha felszínű.  

A „talajvíz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, máshol 2-4 m között van. Kémiai típusa általában 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, amit kisebb nátriumos foltok tarkáznak. Keménysége 15-25 
nk° között van, de a települések körzetében és Kömlőtől D-re 35 nk° fölé emelkedik. A szulfáttartalom 
is a települések környékén emelkedik 60 mg/1 fölé.  

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nagy, de a mélységük nemigen haladja meg a 
200 m-t. Vízhozamuk általában mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatoló fúrások is kevés 
vizet adnak. Heves fürdőkútja 47 °C-os, Jászszentandrásé 42 °C-os, Tiszanánáé 54 °C-os vizet ad.  

Valamennyi településnek van közüzemi vízellátottsága, csatornahálózat azonban a helységek alig több 
mint a felében épült ki többé-kevésbé. így a csatornázott lakosok aránya 2008-ban csupán 54,3%. 

7.1.5 Talajok 

A talajtakaró változatosságát a tájban előforduló 9 különböző talajtípus jellemzi, amit 4,1%-nál kisebb 
kiterjedésű, – nem felsorolt – típus előfordulása tovább erősít. A talajok zöme (80%) löszös anyagokon 
képződött.  

A Jászszentandrás és Kál között húzódó kovárványos barna erdőtalajok (11%) azonban homoküledéken, 
a Füzesabonytól K-re lévő csernozjom barna erdőtalajok (8%) pedig nyirokszerű agyagon alakultak ki. 
Előbbiek gyenge (int. <30), utóbbiak kedvezőbb (int. 45-60) termékenységi besorolásúak. Főként (70%) 
szántóként, erdőterületként (10%), a kovárványos barna erdőtalaj még szőlőként (10%) is hasznosítható.  

Jászapáti és Heves alföldi mészlepedékes (10%) és réti csernozjom (13%) talajainak termékenységi 
besorolása a felső kategóriák széles skáláján mozog (int. 70-120), azaz kedvező termékenységűek. A 
Heves környéki réti csernozjom talajok 60-70 (int.) földminőségi besorolását kilúgozottságuk okozza.  

Átány környékén a löszös anyagokon kialakult réti talajok szénsavas meszet nem tartalmaznak, a 
Füzesabony környéki réti talajok azonban igen. A mész hiánya vagy megléte a növényspecifikus 
földminőségükben is megjelenik (int. 60-90). Szántóföldi hasznosításuk elérheti a 95%-ot, a fennmaradó 
rész kaszálórét lehet.  

A táj talajainak jelentős hányada (53%) szikes vagy sóhatás alatti. A mélyben szolonyeces réti 
csernozjomok 3%, a szolonyeces réti talajok pedig 35% területen fordulnak elő. A kismértékű és a 
mélyebb rétegekben megjelenő sóhatás és szikesség miatt akár 75-80%-ban szántóként 
hasznosulhatnak, amit termékenységi besorolásuk (int. 35-50) is mutat. A szántó mellett rét-legelő 
hasznosításuk is lehetséges.  

Az erősebben szikes réti szolonyec (8%) és a sztyepesedő réti szolonyec talajok (7%) termékenységi 
besorolása az int. 15-30 kategória. Hasznosításuk többnyire (80%) szikes rétként, kaszálóként, vagy 
legelőként történhet.  

A táj talajtani nevezetességét a Kerecsendnél - az út menti egykori homokbányában - a homok feletti 
löszrétegben található fosszilis talajszint képezi, amely különlegesen szép fagyváltozékonysági 
jelenségnyomokat őriz. A hideg korszakot átélt kéve és „gyapjúzsák" formájú rajzolatok azonban 
nemcsak Kerecsendnél, hanem Hatvantól Bódváig megtalálhatók. 

7.2 Érzékenységi besorolás 

7.2.1 Felszín alatti víz szempontjából 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Heves település területe érzékeny felszín alatti vízvédelmi 
területi kategóriába tartozik. 
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7.2.2 Felszíni vizek szempontjából 

A tervezési területhez legközelebb lévő felszíni víz az ingatlannal szomszédos, ÉK-i irányban lévő Vicán-
tó területe, amely jelenleg nagyrészt nádassal borított. 

A legközelebbi felszíni vízfolyás a Hany-ér, amely 4,5 km-re található a tervezési területtől. Az ingatlan 
egy kis részén áthalad a belvízelvezetési célokat szolgáló Császi-mellékcsatorna egyik, Vicán-tó felé 
tartó ága. A Császi-mellékcsatorna betorkollik a Forrás-mellékcsatornába és ezen keresztül vezeti be a 
belvizeket a Hany-érbe. 

7.2.3 Vízbázis védelmi szempontból 

A vizsgált ingatlan területe jelenlegi ismereteink szerint nem érinti a közüzemi vízbázisok védőterületét 
és hidrogeológiai védőidom felszíni vetületét sem, így megállapítható, hogy a vizsgált ingatlanra nem 
vonatkoznak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott használati korlátozások. 

7.2.4 Vízgyűjtő gazdálkodás 

Az ország középső részén, a Tisza jobb partján elhelyezkedő alegységet nyugatról a Zagyva, északról 
a Laskó és a Tarna patakok természetes vízgyűjtői, délről és délkeletről a Tisza folyó határolják.  

A tervezési alegység a Tisza részvízgyűjtő középső részén helyezkedik el. Az alegység 1389,6 km2 
kiterjedésű területe a következő felszíni víztestek vízgyűjtő területeiből tevődik össze: 

 Doba-csatorna vízgyűjtő területe 

 György-éri-halastavak vízgyűjtő terület 

 Hanyi-csatorna vízgyűjtő területe 

 Jászsági-főcsatorna vízgyűjtő területe 

 Millér-csatorna vízgyűjtő területe 

 Sajfoki-csatorna vízgyűjtő területe 

 Kanyari Holt-Tisza vízgyűjtő területe 

A terület É-i részén a nagyobb, míg a D-i részén a kisebb terepesés a jellemző. 

Az alegység lejtésviszonyai jelentősen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfológiai viszonyait. 
Az ármentesítések után megindult a terület vízrendezése. A belvízelvezető főcsatornák természetes 
torkolati bevezetései megszűntek, oda stabil szivattyútelepeket építettek. 

Ezzel jelentősen megváltoztak a természetes lefolyási és vízjárási viszonyok. A csatornákban tartott 
(üzemviteli) vízszint mindenkor meghatározza a térség befogadó képességét és az öblözetek lefolyási 
viszonyait. Kiépült a mellékcsatornák rendszere is. 

A vízgyűjtő jellegéből adódóan a terület É-i részét a nagyobb csatornasűrűség jellemzi. Ezek a nagyobb 
természetes eséssel rendelkező csatornák rövidek és a Hanyi völgyeletének irányában gravitálnak. 

A terület közepesen belvízveszélyes, különös terhelést jelent az árvízi időszakban a fakadóvizek 
levezetésének igénye. 

7.3 Vizsgált létesítmény vízgazdálkodása  

7.3.1 Vízellátás 

Az épület vízellátása és oltóvíz ellátása a telken belüli hálózatról biztosítható.  

A területen rendelkezésre álló nyomás 3 bar, így az épületben ivóvíz és oltóvíz nyomásfokozó 
berendezést kell kiépíteni.  

Belső oltóvíz hálózat: Az épülethez az ivóvíz és az oltóvíz számára közös bekötés készül. Az épülethez 
1 db DN 100 méretű bekötés szükséges. 
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Az ivóvíz ellátás célja az épület fogyasztói ízellátásának biztosítása. Vízigény több helyen jelentkezik: 
teakonyhákban, konyhai területen, zárkai mosdókhoz, WC-hez, öltöző és WC blokkokhoz, valamint 
takarítási vízigény, és pótvíz igény a fűtő-, hűtőberendezésekben. 

Az épületben az ivóvíz és az oltóvíz hálózat két független hálózatként kerül kiépítésre. 

Várható napi vízigények: az épületek vízszükséglete az alábbiak szerinti:  

95 fő fizikai dolgozó 70 l/nap = 6650 l/nap  
83 fő irodai dolgozó 25 l/nap = 2075 l/nap  
510 fő fogvatartott 100 l/nap = 51000 l/nap  
60 fő látogató 10 l/nap = 600 l/nap 
7 kutya 15 l/kutya = 105 l/nap  
konyhai technológiai 7900 l/nap 
takarítás 0,1 l/m2 11000m2 = 1100 l/nap  

 

Az előzőek alapján az összes vízigény: 69430 l/nap=69,4 m3/nap 

Az épület csúcsigénye (mértékadó, elméleti-másodpercenkénti vízfogyasztás): 7,98 l/s  

A mértékadó tűzszakasz területe alapján a külső oltóvíz igény: 3000 l/min  

A fenti külső oltóvíz igény az épületeken kívüli 100 m-en belüli földfeletti tűzcsapokról biztosítandó.  

Belső oltóvíz igény 300 l/min (2 db tűzcsap egyidejűségével számolva). 

A használati melegvíz készítéshez, továbbá a fűtési, és hűtési rendszerek feltöltésére automataüzemű 
folyamatos vízlágyítók, a fűtési rendszerekhez sótalanító berendezések beépítését tervezik. A 
víztechnikai berendezéseket a gépészeti helyiségekbe telepítik.  

- vízpótló automatát kell beépíteni a fűtési, hűtési hálózat utántöltésére, vízlágyító berendezés 
telepítésével  

- Az elégtelen hálózati nyomás miatt ivóvíz nyomásfokozó beépítése szükséges.  

A vízvezetékek anyaga, oltóvíz hálózat esetén varratnélküli, horganyzott acélcső, horganyzott idomos 
kötésekkel, ivóvízhálózat esetében ötvözött rozsdamentes acélcsövek, az ágvezetékek és felszállók 
műanyag ivóvíz nyomócsövek.  

A berendezési tárgyak és kifolyók kereskedelmi minőségű, mosdók, kézmosók, WC-k, zuhanytálcák, 
mosogatók, falikutak.  

A zárkákban elhelyezett mosdókat keverő csapteleppel, míg a zuhanyozókat nyomógombos 
csapteleppel kell felszerelni. A zárkákban elhelyezett mosdók hideg- és melegvizet, míg a fogvatartotti 
zuhanyozók csak kevert melegvizet kapnak (max 45°C). A zuhanyozók melegvíz ellátása a folyosói 
területen, az őrszemélyzet részére hozzáférhető helyen, zárható szekrényben szerelt központi keverő 
szelepet és elzárót kap, időkapcsolóval kiegészítve. A melegvíz ellátás zárása illetve nyitása 
nyomógomb megnyomásával a beépített mágneses szelep zárásával-nyitásával történik, illetve 
mechanikusan az előzőek szerinti szerelvényekkel. A zárkákban lévő WC-k öblítésére pneumatikus 
távműködtetőt tervezünk beépíteni, azaz a WC tartályok karbantartása a folyosó felöl történik, míg a 
zárkán belül csak egy nyomógomb kerül elhelyezésre.  

Használati melegvíz készítésre 6 db 1500 l tároló térfogatú használati melegvíztárolót és azokat fűtő 2 
db külső hőcserélőt tervezünk.  

A melegvíz tárolók felfűtését a kazánokról biztosítjuk. Hűtési idényben az épület hűtési energiáját 
biztosító hőszivattyúk hővisszanyerő egységeiből nyert hővel a hidegvíz előfűtését biztosítjuk.  

A légionella veszély elkerülése érdekében a tárolót, naponta egyszeri alkalommal (éjszaka) 60°C fölé 
kell felfűteni.  
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A megfelelő komfort biztosítására a melegvíz hálózat mellé cirkulációs vezeték kiépítése is szükséges. A 
forrázási veszély elkerülésére érdekében biztonsági keverő termosztátok beépítését terveztük, biztosítva 
a csapolóknál a max. 45°C-os melegvíz hőmérsékletet. 

 

7.3.2 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 

Szennyvízelvezetés: 

Kommunális szennyvíz és csapadékvíz elvezetés: Az épületek szenny- és csapadékvíz elvezetését a külső 
közműtervező által tervezett megoldásokkal biztosítják. 

A várható napi szennyvíz kibocsátás a vízfogyasztás számításnál leírtak alapján: 69,4 m3/nap. 

Az épület mértékadó szennyvíz terhelése: 12,04 l/s. 

Épületen belül elválasztott rendszer készül külön a szennyvizek illetve a csapadék vizek részére. 

A konyhai terület zsíros szennyvizeit önálló elvezető hálózattal épületen kívüli, külső közműterv szerinti 
zsírfogó műtárgyra csatlakoztatják. 

A várható napi zsíros szennyvíz kibocsátás: 3,8 m3/nap. 

A várható zsíros szennyvíz terhelés: 4,0 l/s. 

Minden berendezési tárgy bűzzárral ellátott, továbbá padlóösszefolyók is megtalálhatóak. Ez utóbbiak 
a vizesblokkokban a pissoirok elé, zuhanyozókban, gépészeti helyiségekben illetve takarítószer 
helyiségekben kerülnek elhelyezésre. 

Lefolyócsatornák anyaga: átm. 110 mm méretig PP lefolyó vezetékek a konyhai területek vezetékei 
illetve a padló lemez alatt szerelt alapvezetékek, Geberit PEHD lefolyó vezetékek hegesztett kötésekkel. 

A vezeték hálózatba a szükséges helyeken tisztító idomokat kell beépíteni, a tisztító idomokhoz kezelő 
ajtókat kell beépíteni. 

A légkondicionáló berendezések beltéri készülékeiben, valamint a fan-coil készülékekben keletkező 
cseppvizeket, külön cseppvíz hálózatra csatlakoztatják. A cseppvíz vezetéket megszakítással kell az 
épület szennyvíz vezeték hálózatára csatlakoztatni. A cseppvíz vezetékek szennyvíz hálózatra való 
csatlakoztatásakor a bűzelzárást mindenhol biztosítani kell. 

Közcsatorna hálózatba történő bevezetés lehetőség szerint gravitációs elvezetéssel, szükség szerint házi 

átemelő segítségével történik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tetőn keletkező csapadékvíz leszívó rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerrel kerül elvezetése, több 
ponton elhelyezett összefolyó elemekkel. Az alapvezeték hálózat az épület födéme alatt lejtés nélkül 
szerelendő. Anyaga PE hegesztett kötésekkel. A vezetékek függesztése a csapadékvíz elvezető rendszer 
csőbilincseivel történik, mely csőbilincsek a tetőre függesztett rögzítősínre csatlakoznak. A 
vezetékszakaszok hőtágulásából eredő hosszváltozást fix és csúszó megfogásokkal, valamint 
hosszútokok alkalmazásával kell kompenzálni. A függőleges ejtővezetéket követően a csapadékvíz a 
csarnok oldal falán lép ki, mely ponttól kezdve 1% lejtéssel szerelendő a vezeték a külső közműterv 
szerinti csapadék-aknáig. Ennek az épületen kívüli vezetékszakasznak az anyaga PVC KG, földárokban 
szerelve, külső közműterv szerint. 

Jelenleg az ingatlanon található egy nyílt földmedrű csatorna, amelyet a beruházáshoz kapcsolódóan 
közterületre, az Arany János utcába helyeznek át. A nyomvonalmódosítással érintett csatornaszakasz 
hossza 346 fm. A csatorna TB/40/70/50 mederelem fedlapozással épül, mintegy zárt vezetékként, 8 
db 80x80 bm. víznyelő fedlapos tisztítóaknával és 1 db T jelű Vicán-tói túlfolyó műtárggyal. 
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A  csapadékvizeket gravitációs csatornával az ingatlanon kialakítandó záportározóba vezetik, innen a 
csapadék szivattyús átemeléssel vezethető a csapadékvíz csatornába, amelyen keresztül eljut a Császi-
mellékcsatornába, mint befogadóba. 

A tetőfelületekről, illetve útfelületekre eső csapadékvíz tisztítását nem tervezik, míg a parkoló területén 
összegyűjtött vizet egy 100 l/s kapacitású és 5 mg/l SZOE kibocsátási értékkel bíró iszap és olajfogó 
műtárgyon vezetik keresztül.  

A zajvédelmi szempontból igényes irodai területek (fejépület) álmennyezetében szerelt csapadékvíz 
vezetékek Geberit Isol szigeteléssel szerelendők. 

7.4 A tervezett beruházás hatása 

7.4.1 Földtani közegre 

Telepítés: 

Az alapozást igénylő létesítmények esetében a földtani közeg felső része megbontásra kerül. A földtani 
közeg szennyezését megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg lehet előzni. 

A munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag 
tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen történhet. 

Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett épület megvalósításához kapcsolódó járulékos 
munkák a földtani közeget érinti, de megfelelő intézkedések, szabályok betartása mellett azt károsan 
nem befolyásolja. 

Üzemelés: 

Az ingatlan megfelelő közműkapcsolati rendszere (közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz 
elvezetés) és infrastruktúrája, valamint használati funkciója által a földtani közeg elszennyeződése nem 
valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg. 

A telephelyen veszélyes hulladékokat csak műszaki védelem alkalmazásával tárolhatnak. 

Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett létesítmény üzemeltetése a földtani közeget 
károsan nem érinti. 

Felhagyás: 

A telephely felhagyása esetén az épületek elbontásra kerülnek, melynek hatásai az építéshez hasonló 
jellegűek és mértékűek. 

7.4.2 Vizekre 

Telepítés: 

Az építés, a felszíni vizektől való távolságból adódóan, felszíni vizek szempontjából közömbös, azokra 
hatással nem bír. 

Az alapozást igénylő létesítmények esetében a talaj felső részének megbontása által esetleg a talajvíz 
természetes védettsége megszűnhet. 

A telepítés során veszélyes anyagokat csak műszaki védelemmel ellátott tárolóban tárolhatnak. A 
munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag 
tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen történhet. 

Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett épület megvalósításához kapcsolódó járulékos 
munkák felszín alatti vizet kis mértékben érinthetnek, de megfelelő intézkedések, szabályok betartása 
mellett azt károsan nem befolyásolja. 

Üzemelés: 
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Az ingatlan megfelelő közműkapcsolati rendszere (közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz 
elvezetés), infrastruktúrája és használata által a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése nem 
valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg. 

A telephelyen veszélyes hulladékokat csak műszaki védelem alkalmazásával tárolhatnak. 

Felhagyás: 

A telephely felhagyása esetén az épületek feltehetően elbontásra kerülnek, melynek hatásai az 
építéshez hasonló jellegű és mértékűek. 

Bontást követően a munkagödröt szennyezésmentes talajjal vissza kell tölteni, hogy a felszín alatti víz 
védettsége biztosított legyen. 

 

8 Környezeti hatások elemzése - Levegőtisztaság-védelem 

8.1 Levegőterhelő hatások bemutatása 

8.1.1 Építés 

Az építés során legjelentősebb hatótényező a talaj kitermelés és a munkagépek építési területen végzett 
mozgása, mely során a belső közlekedési utak felszínéről, és a mozgatott talajból jelentős mértékű 
kiporzás várható. Ennek levegőminőségre gyakorolt hatását modellszámítással vizsgáltuk. 

Az építéshez kapcsolódó teherforgalom volumene várhatóan nem haladja meg a 10 tgk/óra mértéket, 
így részletesebb vizsgálatát nem tartjuk szükségesnek. 

8.1.2 Üzemelés 

Légszennyező pontforrások 

A létesítmény fűtési hőigényét és használati melegvíz ellátását 2 db 460 kW teljesítményű kondenzációs 
ikerkazán biztosítja. A két kazán külön füstgáz elvezetéssel kerül kialakításra, ezért a kéményenkénti 
névleges bemenő hőteljesítmény nem éri el a közintézményekre vonatkozó 500 kWth-t a 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 36. § (2) a) pont alapján, így a kémények nem minősülnek engedélyköteles 
légszennyező pontforrásnak. 

A kiemelt fogyasztók folyamatos áramellátásának biztonsága érdekében dízel generátort telepítenek, 
amely az áramellátás megszűnése esetén automatikusan üzembe lép. A berendezés pontforrás működési 
engedély birtokában üzemeltethető, azonban 50 óra/év üzemidőt meg nem haladó üzemelés esetén 
kibocsátási határérték nem vonatkozik a berendezésre az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. § (13) 
bekezdés alapján. Mivel a berendezés működése nem része a normális üzemmenetnek, a hozzá 
kapcsolódó kibocsátásokat részletesen nem vizsgáltuk. 

Közlekedés 

Az intézmény üzemeléshez kapcsolódó gépjármű forgalom a dolgozók és a látogatók személygépjármű 
forgalmából, a konyha és büfé beszállításaihoz és mosodai szállításokhoz kapcsolódó teherforgalomból, 
valamint a rabok buszon töténő szállításából tevődik össze. A személygépjármű forgalom napi mértéke 
így max. 340 személygépkocsi/nap, 2-3 tehergépkocsi/nap 4 busz/nap. Órás mértéke becsülhetően 
max. 20 szgk/óra, 1 tgk/óra, 1 busz/óra. Ilyen volumenű forgalom levegőminőségre gyakorolt hatása 
mind a közúton, mind az intézmény közvetlen környezetében (pl. parkolók, belső utak) nem jelentős, így 
részletesebben, modellszámítással nem vizsgáltuk. 

8.2 Adatok és módszerek 

A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül azokat vizsgáltuk, melyeknek a vonatkozó immissziós 
határértéke legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási 
paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Erre az anyagra számított 
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„megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem 
lépheti túl a határértéket. A hatásterület meghatározásánál is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi 
emisszió esetén a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid a ponforrás üzemeléséből és PM10 az építési 
technológiák működéséből adódóan, ezért a számítások elvégzéséhez elegendő ezeket a 
szennyezőket figyelembe venni.  

A tevékenységek, mint levegőterhelő hatótényezők eredő forrásai a levegőminőség romlásának mértéke 
alapján minősíthetők. A hatás elbírálásához a 4/2011. VM rendeletben közölt egészségügyi 
határértékeket és tervezési irányértékeket használtuk fel. 

 

Légszennyező 
anyag 

Órás határérték [µg/m3] 
24 órás 

határérték 
[µg/m3] 

Éves határérték [µg/m3] Vesz. fok. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

8-1. táblázat: Immissziós határértékek 

Megvizsgáltuk az egyes források által okozott terjedési hatás mértékét és hatásterületét. A 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapján hatásterület három eljárással határozható meg, 
figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat: 

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 vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás 
környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt 
várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb; 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb 
terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot 
mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében 
a légszennyező diffúz forrás 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, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 

A hatásokat modellszámítások alapján határoztuk meg. A számításokat az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel 
végeztük. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 
szabványok felhasználásával készültek. 

A tervezési terület környezetéből nem állnak rendelkezére levegőminőségi adatok. Az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat legközelebbi mérőállomása Egerben található, a Molnárárok utcában. 

A terjedésszámítások során Eger meteorológiai állomás meteorológiai adatait vettük figyelembe, ahol 
ÉÉK-i, É-i és Ny-i az uralkodó szélirány, valamint az átlagos szélsebesség 1,7 m/s. 
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Modellszámítás paraméterei: 

 Szélsebesség: 2,4 m/s 

 Légköri stabilitási együttható: 0,270 

 Domborzat: dombos terület 

 Felszíni érdességi magasság: z0= 0,3 m 

 Alapterhelés:  NO2: 20,2 µg/m3  
 PM10: 27 µg/m3 

 

8.3 Építés levegőterhelő hatása 

A munkaterületről származó szálló por kibocsátás az építési területen zömében két résztevékenységhez 
köthető: 

- Földanyag kitermelése  
- Tehergépkocsik mozgása során történő porfelverődés 

A domináns porkibocsátó forrásokra vonatkozó számítási eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. 

A kiporzás következtében fellépő szilárd légszennyezőanyag-kibocsátás becsléséhez fajlagos 
kibocsátási értékeket használtunk.  

A fajlagos kibocsátási adatok forrása az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapján elérhető alábbi 
szakirodalom: 

bányászati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009 

 

Földkitermelés hatásának számítása: 

Az emissziós faktort az alábbi képlettel határoztuk meg: 

 

𝐸 = 0,45 ·
𝑠1,5

𝑀1,4 · 0,75   

 

ahol s a talaj iszaptartalma (esetünkben kb. 15 %), M pedig a talaj illetve haszonanyag átlagos 
nedvességtartalma (esetünkben kb. 18 %). E = [kg/h], 1 munkagépre vonatkoztatva. 

A földkitermelést várhatóan 2 db kanalas kotró végzi. 

Tehergépkocsik mozgása során történő porfelverődés: 

Az emissziós faktort az alábbi képlettel határoztuk meg: 

 

𝐸 = 𝑘 ∙ 281,9 ∙ (
𝑠

12
)
0,9

· (
𝑊

2,7
)
0,45

  

 

ahol k a vizsgált szemcseméretre vonatkozó szorzó tényező (esetünkben 1,5), s a talaj iszaptartalma 
(esetünkben kb. 15 %), W a jármű átlagos tömege. E = [kg/km], 1 teherautóra vonatkoztatva. 

A szállításból eredő porfelverődést is a területi forrás kibocsátásának tekintettük, mivel a közlekedési 
útvonal a területen belül folyamatosan változik.  
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A munkaterületről becsülhetően legfeljebb 3 tehergépjármű/óra intenzitással történik a földszállítás. A 
teherautók átlagosan 150 m utat tesznek meg egy irányba burkolatlan felületen, 1 forduló alkalmával. 
Tömegük megrakodva kb. 28 t, üresen kb. 8 t. Sebességük a burkolatlan területen 5 km/h 

A felületi kiporzás a közlekedési utak mentén jelentős mértékű lehet a száraz időszakokban, így ezeken 
a területeken porcsökkentési technikákat szükséges alkalmazni. Megfelelő porcsökkentési terv 
kidolgozásával és betartásával a por emisszió legalább 80 %-kal csökkenthető. A számítás során ezt a 
tényezőt is figyelembe vettük. 

A szakirodalom által megadott emissziós faktrokból kiszámítottuk a területi források emisszióját a 
modellező szoftver számára feldolgozható mg/s dimenziójú mennyiségben. A számítás menetét itt nem 
részletezzük. 

A fenti hatások összegzésével megkaptuk a két munkaterület, mint területi forrás szálló por kibocsátását. 
A számítási eredményeket az 8-2. táblázatban foglaltuk össze. 

 Munkaterület szálló por (PM10) emissziója [mg/s] 

Földmunkából adódó kibocsátás 190,44 

Munkagépek mozgásából eredő 
porfelverődés 

58,10 

Összesen: 248,54 

8-2. táblázat: Munkaterületről származó porkibocsátás 

Az építési területet területi forrásként vizsgáltuk. A modellszámítást egy 100 x 100 m nagyságú 
munkaterületre végeztük el, mivel a munkavégzés várhatóan egyidejűleg nem a teljes beruházási 
területen, csak annak egy részén történik. 

A modellszámítás alapján az építésből származó többletterhelést a távolság függvényében a 8-1. ábra 
mutatja be. 

 

 

8-1. ábra: Építési szálló por (PM10) terjedési diagram 

Az építési területről származó szálló por hatásterület az ingatlan határától számított 121 m-es 
távolságban határolható le. Ez a hatás csak az építés első fázisában, az intenzív földmunkák során 
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jellemző, amennyiben a megfelelő porcsökkentési intézkedéseket megteszik. A diagram alapján 
megállapítható, hogy tervezett tevékenység következtében a megvalósítás során nem várható 
egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltség. 

8.4 Üzemelés levegőterhelő hatása 

A tervezett börtönben a dízelgenerátorhoz kapcsolódóan 1 db engedélyköteles légszennyező 

pontforrás fog üzemelni tartalék jelleggel, azonban a várhatóan 50 h/év üzemidőt nem meghaladó éves 

üzemelés miatt nem kell alkalmazni a vonatkozó kibocsátási határértékeket.  

A tervek alapján 2 db Viessmann Vitocrossal 200/500 CM2 típusú kazán került telepítésre, melyek 

füstgázait külön kéményen vezetik ki. 1db kazán teljesítméne 460 kW/db. A 306/2010 (XII.23) Korm. 

rendelet 36. § (2) a) pontja alapján (a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási 

és közintézmény tüzelőberendezés forrásával) nem minősülnek légszennyező pontforrásnak. 

Az üzemeléshez kapcsolódó gépjármű forgalom volumene alapján, tapasztalati alapon úgy ítéltük meg, 
hogy a forgalom légszennyező hatásának mértéke nem jelentős, annak vizsgálata modellszámítással 
nem indokolt. 

8.5 Tevékenység levegővédelmi hatásterülete 

A tervezett beruházás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az építési fázisban a tervezési terület 
határától számított 121 m-es távolságon belül határolható le. A hatásterület térképes lehatárolását a 
8-2. ábra mutatja be. Az ábra és a diagram szerint a hatásterület érint ugyan lakott területet, azonban 
egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltség nem alakul ki. 
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8-2. ábra: Építés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete (PM10) 
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9 Környezeti hatások elemzése - Zaj- és rezgésvédelem 

9.1 Alkalmazott jogszabályok, előírások 

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

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

engedélyezési eljárásról 

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

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

megállításáról 

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

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

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

részletes szabályairól 

ÚT 2-1.118 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 

MSZ 15036: 2002 magyar szabvány „Hangterjedés a szabadban” 

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 18163-2:1998 magyar szabvány „Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 

építményekben” 

MSZ 13018:1991 magyar szabvány „Rezgések épületre gyakorolt hatása” 

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves 

város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II.24.) rendeletének módosítására 

9.2 A környezet zajszempontú jellemzése  

A tervezett 500 fő elítélt elhelyezésére szolgáló új börtönépület a város belterületének déli határán, a 

3903 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, növényzettel borított területen kerül kialakításra. A település helyi 

építési szabályzata szerinti „Ki” jelű, különleges büntetés-végrehajtási intézmény számara kijelölt 

területen. 
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9-1. ábra Helyszínrajz (Google) 

A beruházási területtől északnyugati irányban Heves város egybefüggő lakóterületének szélén, a 

Kodály Zoltán és Arany János utca mentén, jellemzően földszintes családi házak helyezkednek el 

kertvárosias lakóterületen (Lke). Kritikus távolságban az Arany János utca lakóépületei állnak, a 

lakóépületek homlokzata a tervezési terület telekhatárától mintegy 25 m-re helyezkednek el.  

Északi irányban a Radnóti Miklós utca páros oldali lakóhazai találhatóak, Kst jelű különleges strand 

területen. Északkeletre vízgazdálkodási terület húzódik, azon túl Radnóti Miklós utca páratlan számozású 

lakóépületei állnak hétvégi házas üdülőterületen. A legközelebbi zajtól védendő homlokzat távolsága 

ebben az irányban 320 m körüli.  A lakóépületektől déli irányban jelenleg beépítetlen szántóterület 

fekszik, melynek északi része Üü üdülőházas üdülőterület, déli része védelmi célú erdőterület (Ev) terület-

felhasználási egységbe tartozik. Az erdőterület Kt jelű temetőt vesz körül. A temető délkelet felől a 

beruházási területtel határos.  

Déli és délnyugati irányban (Má, Ev) zajtól védendő létesítmény nem található. 
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9-2. ábra Belterületi övezeti tervlap (részlet) 

9.3 Zaj- és rezgésvédelmi követelményértékek 

9.3.1 Építési fázis 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken 

a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, amit az övezeti 

besorolások alapján a 9-1. táblázatban foglaltunk össze.  

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 

óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

9-1. táblázat Zajterhelési határértékek (részlet) – építés, kivitelezés 

Az építési munka előreláthatóan „az 1 évnél több” időtartam besorolásba tartozik, így az építési 
munkára vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő terület jellegétől függően: 

 „Lke – kertvárosias lakóterületen és a temető teljes területén”, 

LTH nappal  = 55 dB(A) (06.00 - 22.00), 

„Üü, Üh – üdülőterület telekhatárán ”, 
LTH nappal  = 50 dB(A) (06.00 - 22.00), 
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Építési munkavégzés az éjjeli időszakban is várható, 1 évet meg nem haladó eseti jelleggel: 

„Lke – kertvárosias lakóterületen és a temető teljes területén”, 

LTH éjjel  = 45 dB(A) (06.00 - 22.00), 

„Üü, Üh – üdülőterület telekhatárán ”, 
LTH éjjel  = 40 dB(A) (06.00 - 22.00), 

A zajterhelési határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály 
alapján, az építési zaj vizsgálata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel 
a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 0,5 óra. 

9.3.2 Közlekedés 

A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete 
határozza meg, a zajtól védendő terület besorolása és az útkategória függvényében. A rendelet 
részletét a 9-2. táblázat tartalmazza. 

Zajtól védendő terület 

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

az országos 
közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól 
… 

az országos 
közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól 

és főutaktól, 
… 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

9-2. táblázat Zajterhelési határértékek (részlet)  – közlekedés 

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

9.3.3 Üzemelési fázis 

Üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit 
(LTH) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amelyek a tervezett 
építmény vonatkozásában a 9-3. táblázatban láthatók.  

Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM, megítélési szintre (dB) 

nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 45 35 

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

a zöldterület 
50 40 

9-3. táblázat Zajterhelési határértékek (részlet) – üzemi és szabadidős létesítmények 

Az építési övezetek Heves Város jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzata alapján kerültek 

figyelembevételre. 

Zajterhelési határértékek a zajtól védendő terület jellegétől függően: 

„„Lke – kertvárosias lakóterületen és a temető teljes területén”, 

LTH nappal  = 50 dB(A) (06.00 - 22.00), 
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LTH éjjel  = 40 dB(A) (22.00 - 06.00), 
 

„Üü, Üh – üdülőterület telekhatárán ”, 
LTH nappal  = 45 dB(A) (06.00 - 22.00), 

LTH éjjel  = 35 dB(A) (22.00 - 06.00), 

A zajterhelési határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály 
alapján, az üzemi zaj vizsgálata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel 
a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 0,5 óra. 

9.3.4 Rezgés 

A környezetet terhelő rezgések vonatkozásában a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 5. sz. melléklete írja elő, amit a 9-4. táblázatban foglaltunk össze.  

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

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

nappal 
06-22 óra 

12 10 200 

éjjel 
22-06 óra 

6 5 100 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint. 

9-4. táblázat Az emberre ható rezgés terhelési határértékek épületekben (részlet) 

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

9.4 Vizsgálati módszer ismertetése 

A tervezett létesítmény építési munkálataiból, valamint a tervezett létesítmény üzemeléséből eredő 

várható környezeti zajkibocsátás mértéke előzetes számítással ellenőrizhető. 

A számítás kiinduló adatait részben az építési technológiához alkalmazott gépek, és a technológiához 

kapcsolódó berendezések zajkibocsátási adatai, részben más hasonló létesítményeknél végzett 

nagyszámú helyszíni mérések adatai, részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes kültéri 

berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. 

(XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet adatai képezik. 

A vizsgálati pontban fellépő, várható környezeti zajkibocsátás mértéke a technológiából, a 

technológiához kapcsolódó gépészeti rendszerek, berendezések hangteljesítményszint, hangnyomásszint 

adataiból, a tevékenységhez kapcsolódó szállítási, rakodási műveletek hangnyomásszint adataiból és a 

terjedési viszonyokból számítható. 

A hangterjedés számítása a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 

szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM (a továbbiakban: 25/2004. KvVM rendelet) 7. melléklete, 

valamint az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján történt, amely szerint: 

Lt = Lw + Kir + KΩ - Kd - Kl - Km - Kn - KB - Ke 

ahol: 

LW: Hangteljesítményszint 

Kir: Zajforrás iránytényezője 
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KΩ: Sugárzási térszög miatti korrekció 

Kd: Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 

KL: Levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: Talaj- és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: Növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 

KB: Lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 

Ke: Zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 

A szállítási, rakodási műveletekből eredő zajhatás modellezése hasonló tevékenységeknél végzett 

vizsgálatok mérési adatainak felhasználásával történik. 

A vizsgálati pontokban várható zajkibocsátás mértéke a fenti vizsgálati módszerrel jól számítható, mely 

akusztikai modellezés pontossága elegendő a várható hatások ellenőrzéséhez. 

A közutak zajkibocsátására jellemző referencia A-hangnyomásszintet (7,5 m-es egyenértékű A-

hangnyomásszint) a 25/2004. KvVM rendelet szerint határoztuk meg. A 2019. évi, három akusztikai 

járműkategóriára vonatkozó forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az országos közutak 

2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány forgalomszámlálási adatait felhasználva, 

az ÚT 2-1.118 sz. útügyi műszaki előírás (Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 

módszerrel) alapján számoltuk.  

9.5 Az alapállapot vizsgálata 

9.5.1 A területen és környezetében jelenleg folyó építési tevékenységek 

A vizsgált területen és környezetében építési tevékenység jelenleg nem folyik. 

9.5.2 A tervezési terület környezetében található üzemi és szabadidős zajforrások 

A közvetlen szomszédságban lévő területeken domináns zajkibocsátással rendelkező üzem, ill. üzemi 

zajforrás nem található. 

9.5.3 A közúti közlekedéstől származó zajterhelése  

A tervezett börtön területének megközelítése közútról 2 irányból lehetséges: 

1. Északnyugati irányból a 31. j. főút felől, a börtönig vezető Kodály Zoltán utca utcán át az Arany 

János rövid szakaszának érintésével. 

2. Északkeleti irányból a 32111. j. ök. útról nyugati irányban leágazó Radnóti Miklós utcán keresztül. 
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9-3. ábra A tervezett börtön üzemeléséhez kapcsolódó közúti közlekedési útvonalak 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” 

c. kiadvány forgalomszámlálási adatait felhasználva, az ÚT 2-1.118 sz. útügyi műszaki előírás (Közutak 

távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel) alapján számoltuk ki az érintett útszakaszok 

2019. évre vonatkozó forgalmi adatait a három akusztikai járműkategóriára. Ezen adatok 

felhasználásával a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet szerint határoztuk meg az útszakaszok nappali és 

éjjeli óraforgalmát normál forgalomfejlődési körülmények között mind a három akusztikai 

járműkategóriára. Ez szolgált alapul az utak közúti zajterhelésének számításához. 

Vizsgált útszakasz neve 

2017. év 2019. év 

n1 
[j/nap] 

n2 
[j/nap] 

n3 
[j/nap] 

n1 
[j/nap] 

n2 
[j/nap] 

n3 
[j/nap] 

31. j. főút [106+103 – 
111+726 km+m szelvény] 3697 169 545 3852 174 570 

32111. j. ök. út [0+000 – 
0+720 km+m szelvény] 621 22 34 647 23 35 

9-5. táblázat Napi forgalmi adatok 

Vizsgált útszakasz neve 

Nappal  
(6-22) 

Éjjel 
(22-6) 

Nappal  
(6-22)  

Éjjel 
(22-6) 

Nappal  
(6-22) 

Éjjel 
(22-6) 

Q1 
[j/h] 

Q2 
[j/h] 

Q3 
[j/h] 

31. j. főút [106+103 – 
111+726 km+m szelvény] 

223,9 33,7 10,1 1,6 32,7 5,8 

32111. j. ök. út [0+000 – 
0+720 km+m szelvény] 

38,0 4,8 1,3 0,2 2,0 0,3 

9-6. táblázat Órás forgalmi adatok (2019) 

A vizsgált szakaszokon a megengedett haladási sebesség 50 km/h mindhárom akusztikai 

járműkategóriára vonatkozóan. Az útszakaszok irányonként 1-1 forgalmi sávból állnak, útburkolatuk B 

típusú akusztikai érdességi kategóriába sorolandó. A sávszélesség 3,5 m. 



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

36 

A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a 

25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet segítségével határoztuk meg. Ennek értékeit a vizsgált útszakaszokra, 

a 9-7. táblázat tartalmazza. 

Vizsgált útszakasz neve Beépítettség LAeq (7,5m) [dB(A)] 

nappal (06-22) éjjel (22-06) 

31. j. főút [106+103 – 
111+726 km+m szelvény] 

Lakott területen belül 67,2 59,4 

32111. j. ök. út [0+000 – 
0+720 km+m szelvény] 

Lakott területen belül 58,0 49,2 

9-7. táblázat 7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint (alapállapoti forgalom) 

A vizsgált útszakaszon már kialakult beépítési és közlekedési móddal állunk szembe, ezért a forgalmi 

adatokból számított zajkibocsátási értékek a vizsgált terület zajhelyzetének minősítésére szolgálnak. 

9.5.4 Rezgésterhelés 

A vizsgált területen jelenleg nincs rezgésterhelést okozó kibocsátó forrás. 

9.6 Az építkezés alatti állapot vizsgálata 

9.6.1 Építés alatti zajterhelés vizsgálata 

A tervezett beruházás keretében az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet hevesi objektumának 

jelenleg beépítetlen, használaton kívüli, növényzettel borított területén kerül kialakításra az 500 fő elítélt 

elhelyezésére szolgáló új börtönépület. 

A telek beépítése lényegében három épületre tagolódik: 

- központi épület (főépület) 

- őrhely 

- kutya-kennel épülete 

A távlati tervek szerint üzem- és raktárépület létesül, mely jelen fejlesztésnek nem része. 
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9-4. ábra Helyszínrajz a tervezett beruházás utáni állapot 

Központi épület 

A főépület több funkciót foglal magában. Tartalmazza a fogvatartotti elhelyezést biztosító duplakereszt 

formájú, 3 szintes részleget, a parancsnoki egységet, ahol az irodák, szociális helyiségek és a biztonsági 

blokk helyezkedik el. Itt található még a beléptető és látogatói egység, konyhát, étkezőt és a gazdasági 

területeket is. 

Őrhely 

Itt történik a fogvatartottak ki- és beszállítása és a gazdasági járműforgalom. 

Kutyatelep 

A telek délkeleti részén kutyatelep létesül a 6 db szolgálati kutyához szükséges kiszolgáló helyiségekkel, 

kifutóval. A kennelekben a közepes termetű kutyák kettesével kerülnek elhelyezésre. 

Parkolás 

A tervek szerint a parancsnoki épület előtti szakaszon 75 férőhelyes személyzeti parkoló létesül. A 

látogatók számára a telep nyugati részén alakítanak ki parkolót. (P47) 

Az építési munka időtartama várhatóan az 1 évet meghaladja.  

Munkavégzésre a nappali (600-2200) időszakban, valamint eseti jelleggel éjjel (< 30 alkalom) kerül sor 
előzetes tervezés szerint. 

A telek beépítése során a következő munkafázisok várhatóak: 

-  tereprendezés, humuszréteg eltávolítása,  földmunkák  

-  alapozás, az aljzat betonozása, szerzetépítés (falak, födémek és tető megépítése) 
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-  belső munkálatok (homlokzat burkolása, nyílászárok, gépészet elhelyezése) 

A várható zajterhelés jelentős mértékben függ az alkalmazott építési technológiától. A tervezés jelenlegi 
fázisában még nem ismert a kivitelező és az alkalmazott munkagépek típusa, és száma, így a várható 
zajterhelést hasonló jellegű építkezések tapasztalatai alapján határoztuk meg.  

A 9-8. táblázatban összesítettük az építési munkagépeket és azok várható működési idejét. 

Építkezési munkaszakasz 
megnevezése 

A zajforrás megnevezése 
Működési időtartam nappal/éjjel 

(h) 

Tereprendezés, földmunka 
Kanalas kotrógép 6/0 

Hernyótalpas talajgyalu 6/0 
Tehergépkocsi 2/0 

Alapozás, szerkezetépítés 
Autódaru 6/0 

Betonmixer 6/0 
Tehergépkocsi 2/0 

Homlokzat burkolása, belső 
munkák 

Autódaru 6/0 
Kézi szerszámok 6/0,5 

Tehergépkocsi 2/0 

9-8. táblázat Munkagépek várható működési ideje 

A munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátása a 9-9. táblázatban látható: 

Építkezési munkaszakasz 
megnevezése 

A zajforrás megnevezése 
Zajjellemző 

LW (hangteljesítmény szint) 
dB(A) 

Tereprendezés, földmunka 
Kanalas kotrógép 101 

Hernyótalpas talajgyalu 101 
Tehergépkocsi 76 

Alapozás, szerkezetépítés 
Autódaru 98 

Betonmixer 101 
Tehergépkocsi 76 

Homlokzat burkolása, belső 
munkák 

Autódaru 98 
Kézi szerszámok 88 

Tehergépkocsi 76 

9-9. táblázat Munkagépek zajkibocsátása 

A munkagépek zajkibocsátását hasonló jellegű gépek működése során tapasztalt üzemviteli adatok 
adaptálásával határoztuk meg.  

A számításhoz a legkedvezőtlenebb állapotot feltételezzük. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az egyes 
építési fázisokban alkalmazott munkagépek a zajtól védendő épülethez a legközelebb helyezkednek 
el.  

A számításokhoz használt üzemviteli paraméterek a legkedvezőtlenebb - legnagyobb zajkibocsátással 
járó - munkafázisra vonatkoznak.  

Az építkezési szakaszok közül földmunkák időszaka a legzajosabb, így ezt vettük alapul az építési zaj 
számításához. A munkagépek eredő hangteljesítményszintje 104 dB. 

Az építési munkától származó zajterhelés számítását az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján 
végeztük el. 

A számításnál a következő eljárást alkalmaztuk: 

- Meghatároztuk az építési munkaterület eredő hangteljesítményszintjét az egy időben üzemelő 

munkagépektől származó zajkibocsátás összegzésével.  

- A zajterhelést három irányban: 
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1. északnyugati irány: a munkaterülethez legközelebb elhelyezkedő zajtól védendő 

lakóépületre (3360 Heves, Arany János utca 60/B. és 1829/2 hrsz.) 

2. északkeleti irány: az üdülőterület munkaterülethez legközelebb eső pontjára 

3. délkeleti irány: a temetőterület munkaterülethez legközelebb eső pontjára 

határoztuk meg.  

- A zajkibocsátás helye és a zaj ellen védendő homlokzat és a zajtól védendő terület közötti 

távolságot a munkaterület adott irányban húzódó telekhatárától számítva vettük figyelembe.  

Hangteljesítményszint (dB) LW 101,0 101,0 76,0 

Vonatkoztatási távolság (m) so 1,0 1,0 1,0 

Terhelési pont és zajforrás távolsága (m) st 25 25 25 

Levegő csillapítása [dB/km] (10oC, 70%) aL, 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 1,5 1,5 1,5 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir 0 0 0 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 39,0 39,0 39,0 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 1,3 1,3 1,3 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 0,0 0,0 0,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 63,7 63,6 38,6 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 21600 21600 7200 

Megítélési/zajkibocsátási A-hangnyomásszint a terhelési pontban 
(dBA) 

Lt AK 62 62 33 

Lt AM 65,4 

9-10. táblázat Építési zajterhelés a beruházáshoz északnyugati irányban legközelebb található védendő lakóépületnél (1829/2 
hrsz.) 

 (Földmunka munkaszakasz) 

Hangteljesítményszint (dB) LW 101,0 101,0 76,0 

Vonatkoztatási távolság (m) so 1,0 1,0 1,0 

Terhelési pont és zajforrás távolsága (m) st 170 170 170 

Levegő csillapítása [dB/km] (10oC, 70%) aL, 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 1,5 1,5 1,5 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir 0 0 0 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 55,6 55,6 55,6 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 4,5 4,5 4,5 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 0,0 0,0 0,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 43,9 43,8 18,8 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 21600 21600 7200 

Megítélési/zajkibocsátási A-hangnyomásszint a terhelési pontban 
(dBA) 

Lt AK 43 43 13 

Lt AM 45,6 

9-11. táblázat Építési zajterhelés a beruházástól északkeleti irányban található üdülőterület nyugati telekhatárán (01009/2 hrsz.) 
 (Földmunka munkaszakasz) 
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Hangteljesítményszint (dB) LW 101,0 101,0 76,0 

Vonatkoztatási távolság (m) so 1,0 1,0 1,0 

Terhelési pont és zajforrás távolsága (m) st 45 45 45 

Levegő csillapítása [dB/km] (10oC, 70%) aL, 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 1,5 1,5 1,5 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir 0 0 0 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 44,1 44,1 44,1 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 3,2 3,2 3,2 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 0,0 0,0 0,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 56,7 56,6 31,6 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 
21600 21600 7200 

Megítélési/zajkibocsátási A-hangnyomásszint a terhelési pontban 
(dBA) 

Lt AK 55 55 26 

Lt AM 58,4 

9-12. táblázat Építési zajterhelés a beruházástól délkeleti irányban található temetőterület északnyugati telekhatárán (1191 hrsz.) 
 (Földmunka munkaszakasz) 

Figyelembe véve, hogy a vizsgált földmunka várható időtartama az adott telekhatárhoz közeli 

helyszínen az 1 hónapot nem haladja meg, így e munkaszakaszokra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2. sz. melléklet második oszlop-pár határértékei vonatkoznak. A zajterhelési 

határérték nappal az északnyugati lakóterületen elhelyezkedő lakóépületek zajtól védendő homlokzata 

előtt és a délkeleti temető teljes területén 60 dB. Északkeletre az üdülőterület területén a nappali 

határérték 55 dB. 

Alkalomszerűen a belső szerelési munkák esetén éjjel is várható munkavégzés, melynek pontos 

időtartama jelenleg nehezen megjósolható, de az 1 évet biztosan nem haladja meg. Ebben az esetben 

a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet második oszlop-pár éjjeli határértéke 

alkalmazandó. A zajterhelési határérték a lakóterületen éjjel 45 dB, az üdülőterületen 40 dB. 

Az éjjeli zajterhelés számításánál a zajkibocsátási hely és a zaj ellen védendő homlokzat közötti 

távolságot a lakóépülethez legközelebbi üzemi épület beépítési vonalától számítva vettük figyelembe.  

Hangteljesítményszint (dB) LW 88,0 

Vonatkoztatási távolság (m) so 1,0 

Terhelési pont és zajforrás távolsága (m) st 90 

Levegő csillapítása [dB/km] (10oC, 70%) aL, 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 1,5 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir 0 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 50,1 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,01 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 4,1 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 20,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 16,7 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 1800 

Lt AK 17 
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Megítélési/zajkibocsátási A-hangnyomásszint a terhelési pontban 
(dBA) 

Lt AM 16,7 

9-13. táblázat  Építési zajterhelés a beruházáshoz északnyugati irányban legközelebb található védendő lakóépületnél (1829/2 
(Belső szerelési munkák)  

 

Hangteljesítményszint (dB) LW 88,0 

Vonatkoztatási távolság (m) so 1,0 

Terhelési pont és zajforrás távolsága (m) st 220 

Levegő csillapítása [dB/km] (10oC, 70%) aL, 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 1,5 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir 0 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 57,8 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,03 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 4,5 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 20,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 8,5 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 1800 

Megítélési/zajkibocsátási A-hangnyomásszint a terhelési pontban 
(dBA) 

Lt AK 8 

Lt AM 8,5 

9-14. táblázat  Építési zajterhelés a beruházástól északkeleti irányban található üdülőterület nyugati telekhatárán (01009/2 

hrsz.) (Belső szerelési munkák)  

A megítélési időre számított vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált földmunka 

időszakában, az északnyugati lakóterülethez közeli telekhatáron végzett tevékenység során a kritikus 

megítélési ponton fellépő zajterhelés, az építési időtartam és a területfunkció szerint megállapított 

zajterhelési határértékeket meghaladja  

A határérték túllépés mértéke a kritikus munkanapokon a vizsgált földmunka esetén 5 dB. 

A jelenleg hatályos jogszabályok építési tevékenységre vonatkozóan nem írnak elő hatásterület 

meghatározást. Indokoltnak tartjuk megadni, hogy a zajterhelési határértékek a fenti géppark 

üzemelése mellet ~40 m távolságon belül nem felel meg a határértékeknek. Ez a valóságban azt jelenti, 

hogy a közvetlen a beruházási területtel szomszédságban lévő lakóingatlanoknál: 

- 3360 Heves, Arany János utca 72. (1835/1 hrsz.),  

- 3360 Heves, Arany János utca 70. (1834 hrsz.),  

- 3360 Heves, Arany János utca 68. (1833 hrsz.),  

- 3360 Heves, Arany János utca 66. (1832 hrsz.),  

- 3360 Heves, Arany János utca 60/B. (1829/2 hrsz.),  

- 3360 Heves, Arany János utca 60. (1829/1 hrsz.),  

- 3360 Heves, Básthy utca 1. (1828/2 hrsz.),  

a földmunka időszakában az építési terület északnyugati telekhatárának ~40 m-es környezetében 

végzett tevékenység során időszakosan határérték feletti zajterhelés várható a zajtól védendő 

homlokzatoknál. 

A belső szerelési munkák által okozott zajterhelés a nappali és éjjeli időszakban egyaránt határérték 

alatt marad. 

A földmunka fázis vonatkozásában az alábbi szakértői javaslatot tesszük: 
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 A földmunka munkaszakasz vonatkozásában ütemtervet szükséges készíteni. 

 Az ütemterv alapján meg kell határozni azokat a zajcsökkentési intézkedéseket, amelyekkel 
határérték alá csökkenthető az építőipari tevékenységektől származó, a környezetben kialakuló 
zajterhelés. 

 Amennyiben a földmunka munkafázisban a lehetséges zajcsökkentés ellenére a 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletben meghatározott határértékek túllépése 
várható, a munkafázis vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban előírtak 
alapján felmentést kérhet a kivitelező a határérték betartása alól a környezetvédelmi 
hatóságtól, a kérelemben meg kell jelölni a zajcsökkentés érdekében tervezett vagy tervezhető 
intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési munkától származó zajkibocsátásra előírt követelmények teljesítése 

a kivitelező feladata. A tervezett építmény építési munkáitól származó zaj és rezgés vonatkozásában 

az elsőfokú hatósági jogkört a város jegyzője gyakorolja.  

9.6.2 Az építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata 

Az építéshez tehergépjármű forgalom kapcsolódik, ami Q = 14-16 j/nap, ez a nappali időszakban 1 
db nehézgépjármű elhaladását eredményezi óránként.  

Az építési forgalom előreláthatóan nem fog kimutatható zajterhelést okozni a védendő létesítményeknél. 

9.6.3 Építés alatti rezgésterhelés vizsgálata 

A célforgalmi közlekedésre igénybe veendő utak és az épületek közötti távolság alapján 
megállapítható, hogy az a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent kimutatható 
változást. A távolságok miatt megállapítható, hogy az együttes forgalom hatására a meglévő 
épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani. 

9.7 A tervezett állapot vizsgálata 

9.7.1 Várható környezeti zajterhelés 

A megvalósuló börtönépület üzemelésével összefüggő zajforrások az épület hűtési, fűtési, szellőztetési 
berendezései.  

Hőellátás 

A kazánház és hőközpont az első emeleti szint északkeleti szárnyában kialakított külön helyiségek.  

A kazánházban, ill. a hőközpontban nyernek elhelyezést a fűtési automatikák, biztonsági szerelvények, 

a rendszer zárt tágulási tartálya, valamint a melegvíztermelő berendezés. 

Az épületegyüttes HMV ellátását 6 db 1500 l tároló térfogatú melegvíztároló és az azokat fűtő 2 db 

külső hőcserélő biztosítja. A melegvíz tárolók felfűtését kazánról, ill. az épület hűtési energiáját biztosító 

hőszivattyú hővisszanyerő egységeiből nyert hővel biztosítják. 

Tervezett kazánok:  

- 2 db Viessmann Vitocrossal 200 CM2 500 típusú kondenzációs álló kazán, tervezett 
kazánteljesítmény 2x460 kW = 920 kW. 

A kazánokkal a használati meleg víz energia ellátása mellett a központi fűtési hálózatok és légtechnikai 
berendezések fűtővíz ellátását biztosítják. 

Hűtés 
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Az épület hűtési igényének biztosítására léghűtéses, kompakt hőszivattyú telepítését tervezik. A tervezett 

gépet az épület tetején, a kazánház melletti tetőn helyezik el. A hősszivattyú zajcsillapított kivitelű, 

automatikus üzemmel, Lw=87 db(A) zajkibocsátással. 

A tervezett hőszivattyú berendezés hővisszanyerővel egybeépített egység, így a HMV készítés előfűtését 

és átmeneti időben az épület fűtési hőigényét is biztosítja. 

A felügyeleti helyiségek légkondicionálására split, ill. multi-split rendszerű berendezéseket terveznek. A 

gyengeáramú helyiségek és a szerver szoba hűtésére önálló split rendszerű klímaberendezések 

szolgálnak. 

A berendezések beltéri egységeit az adott helyiség oldalfalára, míg a kültéri egységeket az adott 

épületrész tetején helyezik el. 

Szellőztetés 

Az épületrészekben mesterséges szellőzőrendszerek kiépítését tervezik, a berendezésekbe lemezes 

hővisszanyerő is beépítésre kerül. A központi befúvó-elszívó szellőztető gépeket az alábbiak szerint 

helyezik el. 

- Berendezés 
jelölése 

- Kezelt épülethelyiség 
- Szellőztető 

berendezés tervezett helye 

- SZG-1 - Személyzeti kondicionáló terem 
- kezelt helyiség 

álmennyezeti tere 

- SZG-2 - Konyhai területek, személyzeti étkező 
- emeleti 
szellőzőgépház 

- SZG-3 - Konyhai terület öltöző-WC blokk 
- emeleti 
szellőzőgépház 

- SZG-4 - Előadóterem - épületrész lapostető 

- SZG-5 - Látogatói terület - épületrész lapostető 

- SZG-6 - Fogvatartotti kondícionáló terem 
- kezelt helyiség 

álmennyezeti tere 

- SZG-7 - Beszélő helyiség 
- kezelt helyiség 

álmennyezeti tere 

- SZG-8 
- Parancsnoki épületrész öltöző és 

zuhanyzó blokkok 
- emeleti 
szellőzőgépház 

- SZG-9 - Baloldali zárkai épületrész - épületrész lapostető 

- SZG-10 - Jobboldali zárkai épületrész - épületrész lapostető 

- SZG-11 - Baloldali zárkai terület zuhanyzó blokk 
- 2. emeleti gépészeti 

helyiség 

- SZG-12 
- Jobboldali zárkai terület zuhanyzó 

blokk 
- 2. emeleti gépészeti 

helyiség 

9-15. táblázat Tervezett légkezelő berendezések 

Az épületbe tervezett szellőztető rendszerek és berendezések által szállított használt levegőt az épület 

teteje felett vezetik a szabadba. A használt levegő hővisszanyerőn átvezetve előmelegíti a frisslevegőt 

és a beszívással ellentétes oldalon kerül kifúvásra. A frisslevegőt a tető fölötti beszívó nyílásokon szívják 

be, majd a szűrés, felmelegítés után kerül befúvásra. Áramszünet esetén az áramellátást dízel aggregát 

biztosítja, mely az alábbi berendezések fogja ellátni: 

- hő és füstmentesítés 
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- biztonság és irányfény világítás 

- normál világítás egy része 

- kapumozgatások 

- orvosi szoba 

- biztonságtechnikai helyiség 

- biztonságtechnikai berendezések 

- egészségügyi helyiségek 

Az aggregát a parancsnoki épületrész földszintjén (épületen belül) kap helyet. Szokásos üzemvitel mellett 

üzemelése nem várható. A börtön zajkibocsátását várhatóan az épületen kívüli (lapostetőn) légkezelő 

berendezések, a szellőző gépház homlokzatán kialakított légcserenyílások, valamint a kazánház melletti 

tetőn elhelyezett hőszivattyú üzemelése határozza meg. A kültéri split klímaegységek minimális 

zajemisszióval rendelkeznek. Az épületen belül működő zajforrások zajkibocsátása az épületfalazat 

léghanggátlása miatt a telep környezetében várhatóan nem érzékelhető. 

 

9-5. ábra Zajforrások lehetséges elhelyezése 

A berendezések működését folyamatosnak tekintjük mind a nappali, mind az éjjeli időszakban.  

A légkezelők pontos típusa jelenleg nem ismert, így a számításokhoz egy általunk választott berendezés 

zajkibocsátási adatait használjuk. Kiválasztott légkezelő berendezés típusa: Rosenberg Airbox T60, 

nyomócsonk (elszívás) LwA = 83 dB. A szellőző gépház kidobó-befúvó szellőzőnyílásaival kapcsolatban 

zajkibocsátási adatokkal nem rendelkezünk, így a számításokhoz a becsült LwA = 65 dB értéket 

használtuk. 

A hangterjedés számítása az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján történt, amely szerint: 

Lt = Lw + Kir + KΩ - Kd - Kl - Km - Kn - KB - Ke 
ahol: 

LW: Hangteljesítményszint. 

Kir: Zajforrás iránytényezője 

KΩ: Sugárzási térszög miatti korrekció 

Kd: Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 

KL: Levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: Talaj- és meterológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: Növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 

KB: Lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 
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Ke: Zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 

Számítással meghatároztuk a zajforrások működésétől származó zajterhelést az ellenőrző számításhoz 
kijelölt kritikus pontokban.  

- Északnyugat – 3360 Heves, Arany János utca 60/B. és 1829/2 hrsz. 

- Északkelet - 01009/2 hrsz.-ú üdülőterület nyugati telekhatárán 

- Délkelet - 1191 hrsz.-ú temető északnyugati telekhatárán 
A számítások eredményeit a 9-16., 9-17. és a 9-18. táblázatokban foglaltuk össze. 

Zajforrás neve Hősszivattyú SZG-4 SZG-5 SZG-9 SZG-10 

Hangteljesítményszint (dB) LWA 87,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Vonatkoztatási távolság (m) sSo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Terhelés és zajforrás távolsága (m) sSt 90 130 120 130 160 

Levegő csillapítása [dB/km]  
(10oC, 70%) 

aL, 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 5 5 5 8 8 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir -5 0 0 -5 -5 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 50,1 53,3 52,6 53,3 55,1 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 2,5 3,3 3,2 2,4 2,9 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 5,0 20,0 20,0 5,0 5,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 27,3 9,3 10,1 20,2 17,9 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 28800 28800 28800 28800 28800 

Megítélési/zajkibocsátási A-
hangnyomásszint a terhelési pontban (dBA) 

Lt AK 27 9 10 20 18 

Lt AM 28,5 

9-16. táblázat Számított zajterhelés az északnyugati irányban elhekyezkedő kritikus homlokzatnál 

Zajforrás neve Hősszivattyú SZG-4 SZG-5 SZG-9 SZG-10 

Hangteljesítményszint (dB) LWA 87,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Vonatkoztatási távolság (m) sSo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Terhelés és zajforrás távolsága (m) sSt 270 300 280 260 290 

Levegő csillapítása [dB/km]  
(10oC, 70%) 

aL, 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 5 5 5 8 8 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir -5 0 0 -5 -5 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 59,6 60,5 59,9 59,3 60,2 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 4,1 4,2 4,2 3,7 3,8 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 5,0 20,0 20,0 5,0 5,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 16,1 1,1 1,8 12,9 11,8 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 28800 28800 28800 28800 28800 

Megítélési/zajkibocsátási A-
hangnyomásszint a terhelési pontban (dBA) 

Lt AK 16 1 2 13 12 

Lt AM 18,9 

9-17. táblázat Számított zajterhelés az északkeleti irányban elhelyezkedő üdülőterület nyugati telekhatárán 
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Zajforrás neve Hősszivattyú SZG-4 SZG-5 SZG-9 SZG-10 

Hangteljesítményszint (dB) LWA 87,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Vonatkoztatási távolság (m) sSo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Terhelés és zajforrás távolsága (m) sSt 180 175 175 145 140 

Levegő csillapítása [dB/km]  
(10oC, 70%) 

aL, 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Terjedési út, föld feletti magassága (m) hm 5 5 5 8 8 

Zajforrás iránytényezője (dB) + K Ir -5 0 0 -5 -5 

Sugárzási térszög korrekció (dB) + K W 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Távolság csillapító hatása (dB) - K d 56,1 55,9 55,9 54,2 53,9 

Levegő elnyelő hatása (dB) - K L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Talaj és meteorológiai csillapítás (dB) - K m 3,8 3,7 3,7 2,7 2,6 

Növényzet csillapító hatása (dB) - K n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beépítettség csillapító hatása (dB) - K B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zajárnyékolás hatása (dB) - K e 20,0 20,0 20,0 5,0 5,0 

Hangvisszaverődés miatti korrekció (dB) + K ref 0 0 0 0 0 

Hangnyomásszint a terhelési pontban (dB) L tA 5,0 6,3 6,3 18,9 19,3 

Zajforrás működési ideje műszakonként (sec) Tm ti 28800 28800 28800 28800 28800 

Megítélési/zajkibocsátási A-
hangnyomásszint a terhelési pontban (dBA) 

Lt AK 5 6 6 19 19 

Lt AM 22,6 

9-18. táblázat Számított zajterhelés a délkeleti irányban elhelyezkedő temető északnyugati telekhatárán 

A fenti paraméterekkel a várható zajterhelés a zajforrásokhoz legközelebbi védendő homlokzatok előtt 
nappal és éjjel: 

- Északnyugati irány – 3360 Heves, Arany János utca 60/B. és 1829/2 hrsz.-ú lakóépület 
délkeleti zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban:  

Lt = 29 dB 

- Északkeleti irány - 01009/2 hrsz.-ú üdülőterület nyugati telekhatárán 

Lt = 19 dB 

- Délkeleti irány - 1191 hrsz.-ú temető északnyugati telekhatárán 

Lt = 23 dB 

A számítás eredményéből látható, hogy a vizsgált létesítmény üzemelése határérték feletti zajterhelést 

nem okoz a zaj ellen védendő környezetben. 

A zajforrások becsült zajkibocsátásával számolva meghatároztuk a létesítmény zajszempontú 

hatásterületét. 

A vizsgált területek környezetében domináns zajkibocsátással rendelkező üzemi, ill. szabadidős zajforrás 

nem található. A területre jellemző háttérterhelés nappal <40 dB, míg éjjel <30 dB.  

Így a kertvárosias lakóterület és a temető irányában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja, 

míg az üdülőterületen a rendelet 6. § b) pontja szerint határoztuk meg az üzemelési hatásterületet. A 

mezőgazdasági, erdő és különleges területeknél a 6. § d) pontja szerinti 45/35 lehatárolási határérték 

alkalmazandó.  

Az északnyugati lakóterület irányában éjjel 30 dB lehatárolási határértékkel számolva, a létesítmény 

hatásterülete 15 m-rel átlépi a telekhatárt, de zajtól védendő lakóépületet nem érint. 

A többi irányban telekhatáron belül marad. 
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9-6. ábra Zajvédelmi hatásterület éjjel 

9.7.2 Az átadás utáni közúti közlekedés vizsgálata 

A börtön üzemelésével kapcsolatos gépjárműforgalom a látogatók, dolgozók és a fogvatartottak és az 

áru szállítását végző gépjárművek közlekedéséből adódik.  

A járulékos forgalom a teljes nappali megítélési időben a következőképpen alakul: 

- I. akusztikai járműkategória – 340 j/nap 

- II. akusztikai járműkategória – 2 j/nap 

- III. akusztikai járműkategória – 8 j/nap 

A bv. intézetek üzemszerű működével együtt jár az éjszakai gépjárműforgalom is (rendkívüli esemény 

felszámolása, egészségügyi kiszállítás, körszállítás késői érkezése, célszállítások késői érkezése), ezért 

az éjjeli időszakban (22.00 - 06:00) előfordulhat közlekedés, azonban az eseti jellegű lesz, nem állandó.  

A tervezett börtön területének megközelítése közútról 2 irányból lehetséges: 

1. Északnyugati irányból a 31. j. főút felől, a börtönig vezető Kodály Zoltán utca utcán át az Arany 

János rövid szakaszának érintésével. 

2. Északkeleti irányból a 32111. j. ök. útról nyugati irányban leágazó Radnóti Miklós utcán keresztül. 

Az érintett útszakaszok korábban ismertetett mértékadó forgalmát a vizsgált börtön felé irányuló 

járulékkal terhelve, az előzőekhez hasonlóan kiszámítottuk a közút teljes forgalmának mértékadó 

zajkibocsátását. 

A számításoknál a járulékos forgalom irányonkénti egyenlő eloszlását feltételeztük, azaz mindkét 

vizsgált útszakasz forgalmát megegyező forgalommal növeltük meg.  
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Vizsgált útszakasz neve Beépítettség LAeq (7,5m) [dB(A)] 

nappal (06-22) éjjel (22-06) 

31. j. főút [106+103 – 
111+726 km+m szelvény] 

Lakott területen belül 67,3 59,6 

32111. j. ök. út [0+000 – 
0+720 km+m szelvény] 

Lakott területen belül 58,9 51,3 

9-19. táblázat 7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint (teljes forgalom) 

Az üzemelési és az alapállapoti zajkibocsátási eredményeket különbségéből megállapítható, hogy a 

börtön járulékos forgalma által okozott zajszint növekedés: 

A 31 j. főút vizsgált szakaszán nappal 0,1 dB, éjjel 0,2 dB. 

A 32111 j. ök. vizsgált szakaszán nappal 0,9 dB, éjjel 2,1 dB. 

A börtön üzemeléséhez kapcsolódó közúti forgalom következtében a hozzávezető közutak mentén lévő 

védendő területeken 3 dB-nél kisebb mértékű járulékos zajterhelés-változás jelentkezik, ezért a 

vonatkozó előírás szerint az üzemeléshez kapcsolódó szállítási tevékenység hatásterülete nem 

definiálható. 

9.7.3 Az átadás utáni rezgésterhelés vizsgálata 

A vizsgált területen az építkezés befejezése után nem lesz rezgésterhelést okozó rezgésforrás. A 

célforgalom, mint rezgésforrás, nem okoz kimutatható rezgésnövekedést. 

9.8 Zajvédelmi összefoglaló 

A tervezett börtön zajhatásai a zajtól védendő létesítményekre vonatkozóan, a 27/2008. KvVM-EüM 

együttes rendeletben közölt zajterhelési határértékeknek megfelelnek. 

A telephely sem az építkezés ideje alatt, sem pedig az üzembe helyezése után határérték feletti 

zajterhelést nem okoz semmilyen zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásban.  

A zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő lakóépület, vagy terület nem helyezkedik el. 

Az építési tevékenységhez és az üzemeléshez kapcsolódó közúti forgalom nem növeli jelentős mértékben 

az igénybe vett közutak jelenlegi zajterhelését. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett létesítmény zajvédelmi szempontból a vizsgált 

területen megvalósítható. 

 

10 Élővilág- és tájvédelem 

10.1 Élővilág-védelem 

Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz az élővilág jelenlegi állapotának felmérése és rögzítése a 
beruházási terület (a működés során elfoglalt és érintett terület), továbbá a környező területek (becsült 
hatásterület) bejárása alapján történt. 

A bejárások 2019. március 16-án, a vegetációs időszak elején történtek. Tekintve a vizsgálati terület 
jellegét, a vegetáció képe ebben az időszakban is megállapítható volt. 
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A táj általános jellemzése alapvetően „Dövényi Z. (2010): Magyarország kistájainak katasztere. (2., 
átdolgozott és bővített kiadás)” c. munkája és „Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J. & Vojtkó A. 
(2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete.” műve alapján történt. 

A növényfajok nevezéktana „Király G. (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos 
növényei. Határozókulcsok.” c. művét követte.  

Az élőhelyek jellemzése és kódolása „Bölöni J., Molnár Zs. & Kun A. (2011):  Magyarország élőhelyei. 
Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011.” c. munkája alapján történt. 

A fajok természetvédelmi oltalmára vonatkozó adatok a jelenleg hatályos, a „védett és fokozottan 
védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről” szóló (többször módosított) 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelettel egyeznek meg. 

 

10.1.1 Alapállapot jellemzése 

10.1.1.1 Biológiai környezet, életföldrajzi jellemzők 

A vizsgált terület növényföldrajzi besorolása: 

  Magyar flóratartomány (Pannonicum) 

  Az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 

  A Tiszántúl flórajárása (Crisicum) 

Átmeneti növényzetű táj, jelentős arányban kultúrterületekkel (80%). A hegylábperemi sztyepp- és 
erdőssztyepp-fajok a táj északi részére koncentrálódnak, előfordulásuk a tájban igazi kuriózum: 
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros kígyószisz (Echium maculatum), nagyezerjófű (Dictamnus albus), 
epergyöngyike (Muscari botryoides), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), 
bugás veronika (Pseudolysimachion spurium). Számos löszelem a szikespusztai tájban löszhátakon és 
mezsgyéken is fennmarad: macskahere (Phlomis tuberosa), hengeres peremizs (Inula germanica), 
közönséges borkóró (Thalictrum minus). Jellemző szikes fajok: réti őszirózsa (Aster sedifolius), sziki varjúháj 
(Sedum caespitosum), sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus), a sziki magaskórósokban fátyolos nőszirom 
(Iris spuria) és sziki kocsord (Peucedanum officinale). Belvizes szántókon és mocsarak szegélyében gazdag 
iszapnövényzet tenyészik: látonyafajok (Elatine spp.), iszapfű (Lindernia procumbens), henye vasfű 
(Verbena supina). Telepített tölgyesei helyenként gazdag orchidea-flórával rendelkeznek: 
madársisakfajok (Cephalanthera spp.), Tallós- és széleslevelű nőszőfű (Epipactis tallosii, E. helleborine). Az 
özöngyomok elsősorban a homokterületeken és a vízfolyások mentén terjednek. 

Gyakori élőhelyek: F2, F1b, F1a, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B1a, D34, H5a, F4, OB, RB, RC, BA, 
B5; ritka élőhelyek: B2, B3, B6, F3, F5, A1, A23, RA, P2a, P2b, P45, M6, H4, H5b, J2, J5. 

 

Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 45-55; özönfajok: selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, aranyvessző-
fajok (Solidago spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, bálványfa 
(Ailanthus altissima) 2. 

 

10.1.1.2 A vizsgált terület elhelyezkedése, területhasználati jellemzése 

A beavatkozási terület Heves belterületén, a település 3903 helyrajzi számú területén, a belterület déli 
szélén helyezkedik el. 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/35
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/50
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/68
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/75
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
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A beavatkozási területet délről intenzív szántóterületek és egy temető, keletről szántóterület és 
degradálódott, feltöltődött tó, nyugatról csatorna és degradált gyep, északról pedig település 
határolja. 

A jelenlegi területhasználati módja degradált, használaton kívüli gyep és cserjésedett terület (10-1. 
ábra). 

 

10-1. ábra a beavatkozási terület képe 

10.1.1.3 Természetvédelmi adatok 

A beavatkozási terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A beavatkozási területhez 
legközelebb eső Nemzeti Ökológiai Hálózat „pufferterület” mintegy 500 méterre (10-2. ábra). 
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10-2. ábra a Nemzeti Ökológiai Hálózat a beruházás környezetében 

Megjegyzés: sárga körvonal: vizsgálati terület, Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei: lila terület: pufferterület; zöld terület: 
ökológiai folyosó 

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR 

 

A beavatkozási terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. A beavatkozási terület déli részén határos 
a Hevesi-sík különleges madárvédelmi területtel (HUBN10004), a Natura 2000 területek közösségi 
jelentőségű élőhelyeinek és fajainak felsorolása, kódja és neve, az EU Natura 2000 hálózatot bemutató 
honlapján, a „Standard Data Form” (SDF) menüpontban található (http://natura2000.eea.europa.eu). 

 

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR
http://natura2000.eea.europa.eu/
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10-3. ábra Natura 2000 területek elhelyezkedése a vizsgált terület közelében 

Megjegyzés: sárga körvonal: vizsgálati terület; Natura 2000 területek: piros terület: különleges madárvédelmi terület 

Forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ 

 

A Hevesi-sík Natura 2000 terület (HUBB10004) kijelöléséül szolgáló madárfajai: 

Magyar név Tudományos név 
Populáció 

méret 

Hevesi-sík KMT állománya 

Költő (pár) 

Átvonuló/ 

gyülekező 

(pld.) 

Telelő (pld.) 

kis vöcsök Tachybaptus ruficollis C 10 100  

bölömbika Botaurus stellaris B 25-30   

törpegém Ixobrychus minutus C 45-55   

vörös gém Ardea purpurea C  30-50  

fekete gólya Ciconia nigra C 2-4 40-60  

fehér gólya Ciconia ciconia B 110-120 80-150  

kanalasgém Platalea leucorodia C  10-15  

nagy lilik Anser albifrons B  9-11 000  
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Magyar név Tudományos név 
Populáció 

méret 

Hevesi-sík KMT állománya 

Költő (pár) 

Átvonuló/ 

gyülekező 

(pld.) 

Telelő (pld.) 

kis lilik Anser erythropus C  4-6  

nyári lúd Anser anser C 5-15 1 800-2 200  

vörösnyakú lúd Branta ruficollis C  20-60  

böjti réce Anas querquedula C  300  

cigányréce Aythya nyroca C 4 20  

rétisas Haliaeetus albicilla B   30-40 

barna rétihéja Circus aeruginosus B  100-120  

kékes rétihéja Circus cyaneus B   90-110 

hamvas rétihéja Circus pygargus C 5   

pusztai ölyv Buteo rufinus C  1-3  

békászó sas Aquila pomarina C  1-3  

parlagi sas Aquila heliaca A 17-21 20-30  

halászsas Pandion haliaetus C  2-4  

kék vércse Falco vespertinus A 30-35 2-300  

vándorsólyom Falco peregrinus C  2-4  

kerecsensólyom Falco cherrug A 17-18   

pettyes vízicsibe Porzana porzana C 20   

kis vízicsibe Porzana parva C 50   

haris Crex crex C 120   

túzok Otis tarda C 
14-15 

egyed 
  

gólyatöcs Himantopus himantopus B 5-10   

gulipán Recurvirostra avosetta C 10   
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Magyar név Tudományos név 
Populáció 

méret 

Hevesi-sík KMT állománya 

Költő (pár) 

Átvonuló/ 

gyülekező 

(pld.) 

Telelő (pld.) 

ugartyúk Burhinus oedicnemus B 10-15   

aranylile Pluvialis apricaria A 100-2 000   

pajzsoscankó Philomachus pugnax C 100- 2 000   

sárszalonka Gallinago gallinago C 10 200  

nagy goda Limosa limosa C 10 100  

piroslábú cankó Tringa totanus C 30   

réti cankó Tringa glareola C  450-550  

füleskuvik Otus scops C 2-5   

réti fülesbagoly Asia flammeus C 5  40 

lappantyú Caprimulgus europaeus C 25-35   

jégmadár Alcedo atthis B 25-35   

szalakóta Coracias garrulus A 90-100   

balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus C 15-25   

parlagi pityer Anthus campestris B 130-170   

kékbegy Luscinia svecica C 25   

függőcinege Remiz pendulinus C 8-12   

tövisszúró gébics Lanius collurio C 450-550   

kis őrgébics Lanius minor B 170-190   

 

A beavatkozási terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek. A beavatkozási 
területtől 1 900 m-re található a legközelebbi országos jelentőségű védett természeti terület, a Hevesi 
Füves Puszták Tájvédelmi Körzet. A természetvédelmi területet 1993-ben hozták létre, a 
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1993. (III.9.) KTM rendeletével, míg bővítéséről a 
26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet határoz. 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
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10-4. ábra országos jelentőségű védett természeti területek elhelyezkedése a vizsgált terület közelében 

Megjegyzés: sárga körvonal: vizsgálati terület, szürke terület: országos jelentőségű védett természeti terület 

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR 

 

10.1.2 A vizsgált terület növényzete és élőhelyei 

A potenciális hatásterület kiterjed a tervezési terület 50 méteres körzetére (10-8. ábra). Maga a 

beruházás, az építés egy degradált területen fog megvalósulni, mely leginkább cserjésedő, degradált 

száraz gyepnek tekinthető (ÁNÉR: OCxP2c). A cserjésedés olyan mértékű, hogy az eredeti növényzet 

megállapítása nehézkes. A rendelkezésre álló GoogleEarth felvételek alapján a vizsgált terület déli 

részét korábban feltehetőleg szántóként is hasznosították. A degradációt jelzi, hogy a beavatkozási 

terület szinte 100%-ban tájidegen és/vagy invazív fajokkal fedett. Jelentős borítással van jelen a fehér 

akác (Robinia pseudoacacia), a zöld juhar (Acer negundo), míg kisebb foltokban a gyalogakác (Amorpha 

fruticosa) és a bálványfa (Ailanthus altissima). 

A cserjéket helyenként benövi az erdei iszalag (Clematis vitalba) és jelentős területeket borít be a szintén 

tájidegen közönséges ördögcérna (Lycium barbarum). A gyepen jellemző a katángkóró (Cichorium 

intybus), a gyepűrózsa (Rosa canina), a kökény (Prunus spinosa), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a 

vadmurok (Daucus carota) és a foltos bürök (Conium maculatum) jelenléte. Helyenként 1-2 diófa (Juglans 

regia) is megtalálható. 

A beavatkozási területtől délre degradált száraz gyep (Á-NÉR: OC) található, melyet jelentős mértékben 

fertőz a nád (Phragmites australis), a keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), a gyalogakác 

(Amorpha fruticosa). 

 

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR
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Összességében elmondható, hogy a vizsgálati területen található terület erősen leromlott, degradált, 

ami nem tartalmaz jelentős természeti értéket. 

 

 

10-5. ábra a beruházási terület jelenlegi állapota (2019. március) 
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10-6. ábra szemetes, cserjésedő terület 

 

10-7. ábra szemetes, cserjésedő terület 
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10.1.2.1 A vizsgált terület állatvilága 

A beavatkozási terület degradált, szegényes élőhely, ezért a terület állatvilága szegényes, és nagyrészt 

a nagy elterjedésű fajokból áll, állandó faunaelemek száma kevés. 

A terület bejárási ideje az állatvilág felmérése szempontjából nem volt optimális, azonban a terület 

degradált jellege miatt az élővilággal kapcsolatos következtetések megállapíthatók. 

 

A felmérések során halak, kétéltűek és hüllők számára alkalmas állandó élőhelyet nem találtunk. 

A területen fészkelő madárfajok a degradált élőhelyi sajátosságokból fakadóan feltételezhetően nem 

képviselnek jelentős értéket. Nagy valószínűséggel fészkel a cigánycsuk (Saxicola torquata), a 

barátposzáta (Sylvia atricapilla) a mezei veréb (Passer montanus) és a sordély (Emberiza calandra). 

A hatásterület kis mértékben érinti a Natura 2000 területet, ahol degradált száraz gyep (Á-NÉR: OC) 

és szántóterület (Á-NÉR: T1) található. A hatásterületen feltételezhetően nem fészkel egyetlen jelölő 

madárfaj sem, illetve nem képzi egyetlen jelölő madárfaj jelentős átvonuló helyét sem. 

 

10.1.3 Élővilágot érő hatások vizsgálata – építés 

10.1.3.1 Élővilágot érő építés alatti hatások 

Élőhelyek, növények 

A beépítésre tervezett területen a jelenlegi degradált, cserjésedett élőhely teljes egészében megszűnik. 

Ezek az élőhelyek ugyanakkor minimális természetvédelmi, vagy tájképi értékkel bírnak, nem található 

rajtuk védett vagy ritka edényes növény sem. Ezért az építés nem lesz jelentős természetvédelmi hatással 

az érintett területre. 

A növényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnövekedés nem okoz zavaró hatást. 

 

Gerinctelenek 

A gerinctelen élőlényekre elsősorban az élőhelyek megszűnése, valamint az üzemi fényszennyezésből 

adódó zavarások fejtenek ki hatásokat. Tekintettel az élőhelyek degradált voltára, nem feltételezhető 

jelentős védett és értékes gerinctelenpopulációk jelenléte a beruházással érintett területen, ezért az 

építés nem lesz jelentős hatással a gerinctelen populációkra. 

 

Gerincesek 

Gerincesek esetében a forgalomnövekedésből adódó hatások, az üzemi zajhatásból eredő hatások 

valamint az üzemi fényszennyezésből adódó zavarások fejtenek ki hatásokat. Tekintettel az élőhelyek 

degradált voltára, nem feltételezhető jelentős védett és értékes gerinces populációk jelenléte a 

beruházással érintett területen, ezért az építés nem lesz jelentős hatással a gerinces populációkra. 

 

10.1.3.2 Élővilágot érő építés alatti hatások lehatárolása 

Terepi tapasztalataink alapján a várható hatásterületet egységesen 50 méterben határozzuk meg. 
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A tervezett hevesi helyszín építése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

 élőhelyek megszűnése; 

 forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

 üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások; 

 üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 

 

 

10-8. ábra élővilág-védelmi hatásterület építés alatt 

Megjegyzés: sárga körvonal: beavatkozási terület, piros körvonal: építés alatti hatásterület 

 

10.1.3.3 Élővilágot érő építés alatti hatások mérséklő intézkedései 

Tekintettel arra, hogy a beavatkozási területen degradált, jellegtelen gyepterület, ültetett facsoport és 

ehhez kapcsolódó, természetvédelmi szempontból értéktelen élővilág kapcsolódik, ezért különleges 

élővilág-védelmi mérséklő intézkedések alkalmazása nem indokolt. 

 

1. Élőhelyek megszűnése 

Élővilág-védelmi szempontból javasolt a cserjés részek kivágása, illetve a gyepterület megszüntetését a 

fészkelési időszakon kívül (augusztus 15. és március 15.) között végezni. 

 

2. Forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások 

Korlátozás bevezetése, az kismértékű zavaró hatás miatt nem indokolt. 
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3. Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások 

Tekintettel a terület degradált jellegére, élővilág-védelmi szempontból korlátozás bevezetése nem 

javasolt. 

 

4. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 

A fényszennyezés reális zavaró hatást fejthet ki az ízeltlábúakra, a madarakra és a denevérekre. A 
fényszennyezésből adódó zavaró hatások csökkentése érdekében az alábbi mérséklő intézkedések 
bevezetése javasolt, elsősorban a terület déli felén (a Natura 2000 területtel érintkező szakaszon): 

 az építés során állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, illetve 
vagyonvédelmi okból javasolt használni; 

 indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket javasolt 
használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé 
közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1- 6 
m); 

 indokolt esetben kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart, a 
talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazása javasolt oly módon, hogy az a horizont fölé ne 
világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági okokból, és csak 
mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető; 

 szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen alkalmazható kültéri megvilágítás; 

 kizárólag meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott 
fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2 700 K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 

 

10.1.4 Élővilágot érő hatások vizsgálata – üzemelés 

10.1.4.1 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások 

Élőhelyek, növények 

A beépítendő területen mesterséges felszínek és élőhelyek jönnek létre. Magán az építési területen a 

növényzet jelentősége csekély, elhanyagolás vagy elhibázott parkosítás esetén azonban gyomosodási 

gócpont alakulhat ki, melyek forrásai lehetnek a tájidegen, gyomosító, invazív növények terjedésének, 

ami jelentős propagulumforrásként, folyamatosan „fertőzheti” a szomszédos területeket. 

A növényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnövekedés nem okoz zavaró hatást. 

 

Gerinctelenek 

A gerinctelen élőlényekre elsősorban az üzemi fényszennyezésből adódó zavarások fejtenek ki 

hatásokat. Tekintettel az élőhelyek degradált voltára, a létrejövő mesterséges felszínekre, nem 

feltételezhető jelentős védett és értékes gerinctelenpopulációk jelenléte a beruházással érintett területen, 

ezért az üzemelés nem lesz jelentős hatással a gerinctelen populációkra. 

 

Gerincesek 

Gerincesek esetében a forgalomnövekedésből adódó hatások, az üzemi zajhatásból eredő hatások 

valamint az üzemi fényszennyezésből adódó zavarások fejtenek ki hatásokat. Tekintettel a mesterséges 
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felszíneken esetlegesen megtelepedő generalista állatvilágra, az üzemelés nem lesz jelentős hatással a 

gerinces populációkra. 

 

10.1.4.2 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások lehatárolása 

Terepi tapasztalataink alapján a várható hatásterületet egységesen 50 méterben határozzuk meg. 

 

A tervezett hevesi épület építése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

 invazív növényfajok terjedése; 

 forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

 üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások; 

 üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 

 

 

10-9. ábra élővilág-védelmi hatásterület üzemelés alatt 

Megjegyzés: sárga körvonal: beavatkozási terület, piros körvonal: üzemelés alatti hatásterület 

 

10.1.4.3 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások mérséklő intézkedései 

Az élővilágot érő, építés alatti hatások mérséklésére az alábbi intézkedések javasoltak: 

 

1. Tájidegen, gyomosító, invazív növények terjedése: 
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Az építés során, az épített terület végső rendezése előtt várható gyomok, és idegenhonos inváziós fajok 

(pl. selyemkóró, parlagfű) megjelenése és elszaporodása. Ezen fajok megjelenését és további terjedését 

az építési terület jókarban tartásával, rendszeres kaszálásával lehet megakadályozni. 

 

2. Forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások 

Tekintettel arra, hogy a beruházás során zömben mesterséges felszínek jönnek létre, melyeken tágtűrésű 

fajok megjelenése várható, nem indokolt korlátozások bevezetése. 

 

3. Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások 

Tekintettel arra, hogy a beruházás során zömben mesterséges felszínek jönnek létre, melyeken tágtűrésű 

fajok megjelenése várható, nem indokolt korlátozások bevezetése. 

 

4. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 

A fényszennyezésből adódó zavaró hatások csökkentése érdekében az alábbi mérséklő intézkedések 

bevezetése javasolt, elsősorban a terület déli, Natura 2000 területtel határos oldalán: 

 a beavatkozás területén állandó kültéri világítást kialakításának minimalizálására kell törekedni; 

 indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen 
ernyőzött, síkburás világítóeszközöket célszerű használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 
karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél 
alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1- 6 m); 

 egyéb, ferde síkú megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági okokból, és csak mozgásérzékelős 
bekapcsolóval javasolt telepíteni; 

 kizárólag meleg fényű fényforrások alkalmazása javasolt. A lámpatestekben alkalmazott 
fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2700 K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, díszkivilágítás, reklámfény és diszkófény alkalmazása lehetőség szerint a 
szükséges minimumra kell tervezni, valamint kerülni kell az ilyen jellegű fényforrásokat a vizsgálati 
terület északi oldalán, ahol a vizsgálati területet jobb természetességű gyepek határolják. 

 

10.1.5 Élővilág-védelmi monitoring 

Tekintettel arra, hogy a beavatkozási területen nem található releváns, értékes élőhely, illetve jelentős 

védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj jelentős állománya, nem indokolt élővilág-védelmi 

monitoring végzése, sem az építés, sem az üzemelés során. 

 

10.2 Tájvédelem 

10.2.1 Vonatkozó jogszabályok és szabványok ismertetése 

A tájvédelemmel kapcsolatos betartandó jogszabályok: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 



KÖBM000111 

  

 

KÖBM000271 
 

63 

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

 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről; 

 2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény 
kihirdetéséről; 

 Az 1996. LIII. tv 7.§. értelmében „gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas 
létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 
mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”. 

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

 

10.2.2 Összefüggés területfejlesztési- és rendezési tervekkel 

Heves Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2006 (II.24.) Önkormányzati Rendelete által 
jóváhagyott, majd többszörösen módosított helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv szerint a 
tervezett tevékenység területe különleges intézményi terület övezetű (Ki-1) besorolással szerepel. 
A tervezett létesítmény nem ellentétes a fenti rendeletekben rögzített területen folytatható 

tevékenységekkel. A fenti előírások alapján megállapítható, hogy a helyi építési szabályzat előírásainak 

a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé 

területrendezési tervek, vagy a településrendezési eszközök módosítását. 

 

10.2.3 Jelenlegi állapot jellemzése 

A tervezett tevékenység területe nem tartozik az országos területrendezési törvényben (2003. évi XXVI. 

törvény) és mellékleteiben meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe. 

A tervezett tevékenység területe nem tartozik az országos területrendezési törvényben (2003. évi XXVI. 

törvény) és mellékleteiben meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezetébe. 

A tervezett tevékenység területe nem tartozik az országos területrendezési törvényben (2003. évi XXVI. 

törvény) és mellékleteiben meghatározott világörökségi, illetve világörökségi várományos területek 

övezetébe. 

 

10.2.4 A tájat érő környezetvédelmi hatások jellemzése 

10.2.4.1 A telepítés, építés időszakában várható hatások 

Az építési szakaszban a munkagépek tartós jelenléte, és a kialakításhoz felhalmozott nyersanyagok, 

építőanyagok jelenthetnek a tájban átmeneti vizuális zavaró tényezőt, de tekintettel arra, hogy a 

kivitelezés tájképi szempontból jellegtelen környezetben, település közelében történik, tájképvédelmi 

szempontból jelentős zavaró hatással nem számolunk. 

10.2.4.2 Az üzemelés időszakában várható hatások 

Az üzemelési szakaszon belül a területen közlekedő járművek, valamint a kialakított épületek jelentenek 

zavaró tényezőt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tervezett beruházás a belterület közvetlen 

közelében létesül, és a település közelségéből adódóan a tájban jelen vannak hasonló épületek, a fenti 

zavaró hatások csekély mértékűek. 
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10-10. ábra Tervezett állapot 

Forrás: Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. 

 

10.2.4.3 A felhagyás hatásai 

Amennyiben a felhagyás a tervezett építmények teljes felszámolását jelenti, a tájba illesztés, a 

láthatóság tekintetében javító hatásúként értékelhető. 

11 Klímakockázati értékelés 

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai meghatározzák, hogy az előzetes 

vizsgálati dokumentációban értékelni kell a tevékenységre vonatkozó éghajlatvédelmi szempontokat. 

A jelen értékelést a tervezett beruházás tekintetében a Klímapolitika Kft. által készített Útmutató 

projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez című dokumentuma alapján készítettük el. 

11.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

A klímakockázati értékelés első lépéseként meg kell határozni, hogy a jelen beruházás az 

éghajlatváltozás által befolyásolt projekt-e.  

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt 
tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem  

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb 
helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész)  

igen/nem  
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3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az 
egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 
- 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent 
termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához?  

igen/nem  

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított 
termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és 
csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő 
termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében 
(pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a 
szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem  

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 
éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 
biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, 
stb.)  

igen/nem  

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az 
éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek 
árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. 
élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)  

igen/nem  

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 
eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem  

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti 
stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul szellőző 
épületekben, vagy kint dolgozik)?  

igen/nem  

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? 
(pl. épületek hűtése és fűtése, stb.)  

igen/nem  

11-1. táblázat: Ellenőrzőlista az éghajlatváltozás általi érintettség azonosításához 

A 11-1. táblázat szerinti ellenőrzőlista alapján a projekt éghajlatváltozás által befolyásolt és a tervezett 

élettartama meghaladja a 15 évet, ezért szükséges a klímakockázati értékelés. 

A beruházás esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett működése több mint 15 

év. A beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik, továbbá a projekt megvalósulása és a börtön 

üzemeltetése során egyes éghajlati paraméterek negatívan érinthetik a beruházást.  

A fentiek miatt klímakockázatának értékelése szükséges. 

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 

azonosítása 

A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:  

 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 

 Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 Csapadék intenzitásának növekedése, 

 Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése (beleértve az ónos 

esőt is). 

A következőkben bemutatjuk a projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások elmúlt harminc 

évre vonatkozó, és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre vonatkozó 

származtatott adatait. Az összehasonlító elemzéshez a www.nater.hu térképes adatbázis adatit 

http://www.nater.hu/
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használjuk fel. Az éghajlati változások tekintetében azokat vesszük alapul, amely az alállomás 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan fontos lehet, amely hosszabb távon befolyásolhatja annak működését 

gazdasági és műszaki szempontból. 

 

A térképi adatbázis ellenőrzött, homogenizált meteorológiai mérésekből szabályos rácsra interpolált, a 

határok mentén harmonizált CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionális klímamodell, az ALADIN-

Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó adatok alapján állították elő. 

 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

A NATér térképi adatbázis alapján a vizsgált terület áltagos hőmérséklete 10-11 °C volt az 1961 és 

1990 közötti időszakban. 

A  Magyarország átlaghőmérsékletében bekövetkező várható változás területi eloszlását ábrázoló 

térkép alapján a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója alapján, az 1961-

1990 referencia időszakhoz képest a vizsgált terület környezetében 1,5-2 °C éves átlaghőmérséklet 

növekedés várható.  

 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

1961-1990 évek közötti adatok alapján a vizsgált terület környezetében forró napok száma 0,1-0,2 

volt. Egyes klímamodellek alapján a forró napok számának változása 2021-2050 között 5 – 10 várható.  

A hőségriadós napok száma 1961-1990 évek közötti adatok alapján 3-4 nap volt.  A klímamodellek 

alapján a hőségriadós napok számának változása a 1961-1990 időszakhoz képest 15-20 nap válható.  

Csapadék intenzitásának növekedése  

A csapadékintenzitás a csapadékösszeg és a csapadékos napok számának hányadosaként áll elő. Az 

adatbázis alapján megkülönböztetünk téli, tavaszi, nyári és őszi átlagos csapadékintenzitást. A térkép 

alapján leolvasott adatokat a 11-2. táblázatban foglaljuk össze. 

 

Csapadék intenzitás (mm/nap) 

 1961-1990 időszak 2021-2050 közötti 

változás 

Téli 4,5 – 5,0 0 - 1 

tavaszi 5,0 – 5,5 0 - 1 

nyári 6,0 – 6,5 -1 – 0  

őszi 6,5 – 7,0 0 - 1 

11-2. táblázat: Csapadékintenzitás változása 

Az adatokból megállapítható, hogy kismértékű csapadék intenzitás növekedés várható az elkövetkező 

30 év során.  

Megvizsgáltuk, hogy a terület átlagos évi csapadékösszeg változásában egyes klíma modellek 

eredményei alapján, milyen változások állhatnak be. A térképes adatbázis alapján 1961-1990 év 

közötti időszakban az éves átlagos csapadékösszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate 
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klímamodell alapján -25-0 mm csapadékmennyiség csökkenés várható a területen az elkövetkező 30 év 

során.  

Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése 

Az adatok alapján azon napok átlagos évi számának területi eloszlását ábrázolták, amikor 0°C-nál 

magasabb átlaghőmérséklet mellett a napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek 

vonatkozásban a területen 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegű időjárási viszony. A klimatikus modellek 

alapján, a területre vonatkozó napi csapadékösszeg a 30 mm-t meghaladó napok száma 0,5-1 nappal 

fog növekedni az elkövetkező 30 év során.  

 

11.3  Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása 

A kockázatelemzés első lépéseként meghatároztuk ez előző fejezetben azonosított hatások 

tevékenységre gyakorolt következményeit, majd minden következményhez hozzárendeltük a 

következmény súlyosságát és a bekövetkezés valószínűségét a Klímakockázati Útmutató iránymutatása 

szerint.  

A kockázatelemzést több következményre végeztük el: 

1. eszközökben bekövetkező károkat 

2. egészség és biztonság 

3. környezetvédelem 

4. társadalom 

5. gazdaság / pénzügy 

6. hírnév 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti 

hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár 

bekövetkezési valószínűségének szorzata. 

 1 

Jelentéktelen  

2  

Kicsi  

3  

Közepes  

4  

Nagy  

5  

Katasztrofális  

Eszközökben 

keletkezett kár 

(műszaki, 

üzemeltetési)  

A hatás a normális 

üzemmeneten belül 

kezelhető  

A hatás üzletmenet 

folytonosság 

menedzsmenten 

keresztül kezelhető  

Egy komoly 

esemény, mely 

sürgősségi 

üzletmenet-

folytonossági 

intézkedéseket 

igényel  

Egy kritikus esemény, 

mely kivételes 

üzletmenet-

folytonossági 

intézkedéseket 

igényel  

Katasztrófa az 

eszköz/hálózat 

összeomlásához 

vezethet  

Biztonság és 

egészség  

Elsősegélynyújtást 

igényel  

Kisebb sérülés, mely 

orvosi ellátást 

igényel, esetlegesen 

átmenetileg 

korlátozott 

munkaképességgel  

Súlyos sérülés, 

mely a munka 

elvesztésével 

járhat  

Komoly, illetve 

többszörösen sérült, 

maradandó sérülés 

vagy fogyatékosság  

Egy vagy több 

haláleset  
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 1 

Jelentéktelen  

2  

Kicsi  

3  

Közepes  

4  

Nagy  

5  

Katasztrofális  

Környezet  Nincs hatással a 

környezet kiindulási 

állapotára. 

Lokalizált pont 

forrása, 

helyreállítás nem 

szükséges  

Lokalizált hatás a 

projekt 

helyszínén/üzemen 

belül, Helyreállítás 

1 hónapon belül 

lehetséges.  

Mérsékelt 

károk 

esetleges 

szélesebb körű 

hatással. 

Helyreállítás 1 

év.  

Jelentős károk, helyi 

hatás. Helyreállítási 

idő 1 évnél hosszabb. 

A környezetvédelmi 

előírásoknak történő 

megfelelés sikertelen. 

Jelentős károk 

kiterjedt 

hatással. 

Helyreállítási idő 

1 évnél 

hosszabb. Teljes 

helyreállítás nem 

lehetséges. 

Társadalom  Nincs társadalmi 

hatás.  

Helyi, átmeneti 

társadalmi hatások  

Helyi, hosszú 

távú 

társadalmi 

hatás  

Szegény és 

sérülékeny társadalmi 

csoportok megvédése 

sikertelen. Országos 

szintű hosszú távú 

társadalmi hatás.  

Társadalmi 

elégedetlenség.  

Gazdasági, 

pénzügyi  

x % IRR  

<2% Bevétel  

x % IRR  

2 – 10% Bevétel  

x % IRR  

10 – 25% 

Bevétel  

x % IRR  

25 – 50% Bevétel  

x % IRR  

>50% Bevétel  

Hírnév  Lokális, átmeneti 

hatás  

Lokális, rövid távú 

hatás  

Lokális, hosszú 

távú hatás, 

médiában 

megjelenik  

Országos, rövid távú 

hatás, negatív 

országos médiahírek  

Országos, hosszú 

távú hatás, 

potenciálisan 

kihat a kormány 

stabilitására  

11-3. táblázat A kockázatok mértékének és hatásának értékelése 

 

11-4. táblázat: A valószínűségek értékelése 
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 Következmény/hatás 

Valószínűség Katasztrofális – 5 Jelentős –4 Mérsékelt - 3 Kicsi - 2 Alacsony- 1 

Majdnem bizonyos - 5 25 20 15 10 5 

Valószínű – 4 20 16 12 8 4 

Lehetséges – 3  15 12 9 6 3 

Nem valószínű – 2 10 8 6 4 2 

Ritka - 1 5 4 3 2 1 

11-5. táblázat: Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

 

  

Eszközökben 
keletkezett 

kár 

Biztonság 
és 

egészség 
Környezet Társadalom 

Gazdasági 
pénzügyi 

Hírnév 

H V K H V K H V K H V K H V K H V K 

Átlagos felszíni 
hőmérséklet lassú 
növekedése, 

2 3 6 3 2 6 1 3 3 2 3 6 1 3 3 3 2 6 

Hőhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése, 

2 2 4 3 2 6 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 

Csapadék intenzitásának 
növekedése, 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 

Viharos időjárási 
események számának és 
intenzitásának 
növekedése, 

3 2 6 3 2 6 1 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 6 

11-6. táblázat: A beruházás kockázati mátrixa 

A 11-6. táblázat szerinti kockázati mátrix alapján a projekttel összefüggésben csak alacsony és közepes 

kockázatok kerültek meghatározásra, magas és extrém kockázatok nem várhatók. 

 

11.3.1 A tevékenységgel összefüggő adaptációs intézkedések 

Az épület rendszeres karbantartásáról, a létesítmények folyamatos műszaki állagmegóvásáról 

gondoskodni kell.  

A beépítésre szánt anyagokat helyi éghajlati viszonyoknak megfelelően, valamint az éghajlati 

változásokra jól reagálóan kell megválasztani. Mind a hőmérséklet, mind a csapadék olyan időjárási 

igénybevételt jelent, amely károsító hatást eredményezhet, illetve felgyorsíthatja azokat. 
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Időjárás szempontjából megterhelő a nagyon hideg tél, a fagyás-olvadás ciklusok gyakori váltakozása, 

a nagyon meleg nyár és az intenzív csapadék gyakori villámlás. Az éghajlatváltozás a nagyon hideg 

telek csökkenését jelenti, ebből a szempontból kedvezőbb a hatása. A fagyás-olvadási ciklusok is 

várhatóan csökkennek.  

A nyári nagy melegek viszont sokkal gyakrabban fognak előfordulni. Az épületeknél használt anyagok, 

szélsőséges meleg időjárás hatására minőségében romolhatnak, deformálódhatnak, ami az épületek 

szerkezeti leromlási folyamatainak felgyorsulását eredményezheti. Ez ellen a legegyszerűbb nagyobb 

modulusú, magas hőmérséklet-tűrő képességű modifikált anyagok alkalmazása.  

A növekvő ultraibolya-sugárzás is problémákat okozhat, mert a falazati anyagok gyorsított öregedését 

eredményezheti.  

A nyári nagy melegek és az intenzív csapadékok viszont sokkal gyakrabban fognak előfordulni. A nagy 

intenzitású csapadék a csapadékvíz elvezető rendszereket tudja megterhelni, ez ellen az ingatlanon 

megfelelően méretezett záportározó létesítésével lehet védekezni.  

A növekvő átlaghőmérséklet és a gyakoribbá váló hőhullámok miatt nyáron megnövekszik az intézmény 

hűtési energiaigénye, amelyet megfelelő árnyékolási megoldásokkal lehet mérsékelni. 

 

11.3.2 A tervezett tevékenység hatása a környezet alkalmazkodási képességére 

A tervezett épület és abban tervezett tevékenység környezeti hatásai érdemben nem befolyásolják a 

környezet éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét. 

 

Budapest, 2019. 07. 12. 

 

  

Horváth Attila      Kanász-Szabó Ervin 

okl. környezetmérnök     környezetvédelmi szakmérnök 

 

 

Zalai Tamás 

élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértő 
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12 Mellékletek 

 

 – Szakértői jogosultságok igazolása 
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