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Előzmény 

Az Euroinvestmetal Kft., mint a Hatvan, hrsz: 060. számú ingatlan tulajdonosa építési 
engedély kérelmet nyújtott be raktárépület kialakítására. 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan területe 3 ha 3486 m2, ezért a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 128. pontjába tartozik: 
Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény a) 3 ha területfoglalástól. 

 
A tulajdonos az előzetes vizsgálat elvégzésével megbízta a Szőke és Társa 
Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt.-t, amely a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló, módosított 1995. évi LIII. Törvény, valamint a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az előzetes 
vizsgálatot elvégezte. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítéséhez az alapadatokat a tulajdonosok 
képviselője, ill. az építészeti tervdokumentáció szolgáltatta. 
 
Kérelem 
 
Az Euroinvestmetal Kft. kéri a Tisztelt Osztályt, hogy az építkezéshez a 
környezetvédelmi engedélyt megadni szíveskedjen. 
 

1 Általános adatok 

1.1 Az előzetes vizsgálatot végző adatai: 

Név: Szőke Károly 
 okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök 
Cím: 2143 Kistarcsa, Terézia u. 9. 
 +36 30 96 47 225 
 szokekaroly@freemail.hu 
Jogosultság:  mellékelve 

 
Név: Bruckner Attila 
 okl. táj- és kertépítész mérnök 
Cím: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 
 +36 20 983 23 53 
 brucknera@t-online.hu 
Jogosultság:  mellékelve 

1.2 Az engedélykérő azonosító adatai: 

Az ingatlan tulajdonosa: 

Név: Hazai Tojástermelő Kft. 
Cím: 1221 Budapest, Ady Endre u. 3. 
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Az engedélykérő adatai: 

Név: Euroinvestmetal Kft. 
Cím: 1221 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 
A terület adatai: 

Címe: 3000 Hatvan, külterület hrsz : 060.  
A település statisztikai száma: 22309 
Területe: 3 ha 3486 m2 
Művelési ág: kivett telephely 
Építési övezeti besorolás: K/hu (különleges hulladékgazdálkodási terület) 

1.3 Minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, 
így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a 
nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell 
helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélését lehetővé teszik 

Nincsenek ilyen adatok. 

1.4 Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és 
előállítandó termék környezetvédelmi minősítése már megtörtént, a vonatkozó 
minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell  

Nincsenek ilyen adatok. 

1.5 Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

Nem lehetséges országhatárokon átterjedő hatás 

1.6 ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy 
tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság 
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, az 
előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell 

A beruházáshoz erdő igénybevételére nincs szükség. 
 

Az előzetes vizsgálat készítésének ideje: 2019. június 

a)  a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység 
esetében a közérdek bemutatásával együtt; 
A területen ipari raktárépületet kíván az építtető elhelyezni.  
A tervezési terület nagysága: 3 ha 3486 m2 
A tervezett raktárépület bruttó területe: 1724,24 m2 
A területre vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata rendelkezik elfogadott 
településrendezési tervvel. 
A tervezett raktár építés során vizekbe történő beavatkozás nem történik. 

b)  a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai 
vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok 
alapadatai: 
A raktárépület elhelyezésére más változat nem készült. 
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ba)  A tevékenység volumene 
A tervezési terület teljes nagysága 3 ha 3486 m2. A terület mérete meghaladja a 3 ha-t 
így a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005.( XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 128. pontja 
alá tartozik. 
A tervezési területen belül raktárépület kerül megépítésre. 
A szolgálati lakás alapterülete: 1724,24 m2 
A tervezett építménymagasság: 7,06 m  
A területen 7 db parkoló kerül kialakításra. 
A terület megközelítése: A Hatvan-Csány összekötő, 3201. számú, aszfaltburkolatú 
közúton történik. 

bb)  a telepítés és a működés, vagy használat megkezdésének várható időpontja és 
időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 
Az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása után az építési engedélyezési eljárás 
folytatódik. 
Az építési engedély jogerőre emelkedését követően az építtető a kivitelezési 
munkálatokat haladéktalanul megkezdik. 
Ennek várható ideje: 2019. ősz. 
Az elképzelések szerint a raktárépület használatbavételi engedélyezésére még 2019. év 
során sor kerül. 
 
Kivitelezési munkálatok: 

• A közművek vezetékeinek telken belüli kiépítése, a meglévő hálózatra történő 
rácsatlakozása (elektromos- és ivóvízhálózat).  

• A külső bekötőút megépítése 
• Belső úthálózat kiépítése. 

Építési munkák (mélyépítési, magasépítési munkák) 
• Földmunkák (pilléralapok, sávalapok ásása) 
• Alapozás 
• Szerkezetépítések (falazatok, födémek) 
• Tetőfedés 

bc)  a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 
A tevékenység helye: Hatvan, külterület, hrsz: 060. 
Területe: 3 ha 3486 m2. 
A terület az ingatlan nyilvántartás alapján kivett telephely.  
Az ingatlan övezeti besorolása a Szabályozás Terv alapján: különleges 
hulladékgazdálkodási terület (K/hu). 
 
Az ingatlan tervezett beépítettsége: 5,15 % (a megengedett mérték 40 %) 
Az ingatlan Hatvan külterületén helyezkedik el. A területet mezőgazdasági területek 
veszik körül, kivéve nyugati irányban, ahol a 054/14. hrsz.-ú területen található a 
Szelektív Nonprofit Kft. hatvani telephelye, a Térségi hulladékkezelő központ és lerakó. 
Az ingatlan körbekerített, burkolt közlekedési úttal rendelkezik.  
Megközelítése a Hatvan-Csány összekötő, 3201. számú, aszfaltburkolatú közúton 
történik. 
Az ingatlanon jelenleg egy 25 m2-es felépítmény található. 
A terület rendszeresen ellenőrzött és karbantartott. 
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bd)  a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 
A területen raktárépületet kíván az építtető elhelyezni.  
A tervezett épületben a műanyag alapanyagok (műanyagipari termékek, alapanyagok, 
műanyag granulátumok) tárolása fog történni. A csarnokban 3 fő, az irodarészen 3 fő 
fog dolgozni. Az épület 3 db ipari szekcionált kapun keresztül fogadja a beérkező 
kamionokat. Két kapu a két végfalban lett elhelyezve, a harmadik pedig az északi 
homlokzaton. A raktárban egy iroda és szociális rész került kialakításra. Az irodarész 
gipszkartonos kivitelű, a raktárban acél tartószerkezetre rögzítik a szendvicspaneleket. 
Az épület tartószerkezete acélszerkezetes rácsostartós kialakítású, tetőfödémként 10 
fokos szimmetrikus nyeregtető szolgál 120 mm acél szendvicspanel borítással. A 
tetőpaneleket horganyzott acél Z szelemenek tartják, melyek az épület hosszirányával 
párhuzamosan futnak. A tetőben, profiljában azonos hőszigetelt poliészter bevilágítók 
biztosítják a külső fény bejutását a csarnokba. Az oldalsó térelhatárolásként szintén 
szendvicspanel szolgál. A tetőről lehulló csapadékvizet a földben menő KG-PVC 
csöveken keresztül az épület két oldalán lévő szikkasztóba vezetik el telken belül. A 
raktárrészben ipari padlóburkolat kerül kialakításra. Az iroda- és szociális részben az 
aljzatbeton tetejére greslapok kerülnek. Az irodarész tetejére az esztétikus megjelenés 
miatt gipszkarton álmennyezet készül. A belső válaszfalak gipszkarton 
rendszerkialakítással készülnek. Az épület déli oldalán zárt szennyvíztározó lesz 
kialakítva. 
Az épület elhelyezését a mellékelt helyszínrajz tartalmazza. 

be)  a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység 
megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 
Az épület megvalósítása során az érintett területen a következő technológiai műveletek 
elvégzése szükséges: 

• kitűzés 
• humusz eltávolítás, deponálás 
• alapozás 
• felépítmény kivitelezés 
• tereprendezés 
• gyepesítés, parkosítás 

 
Az épületben keletkező szociális szennyvíz 25 m3-es zárt szennyvíztározóba kerül 
elvezetésre. 

bf)  a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők 
által keltett jármű- és személyforgalomé is 
A tevékenységnek teherszállítási igénye az elképzelések szerint napi 1-2 tehergépjármű. 
Személyszállítási igénye a dolgozók személygépjármű használata.  
Nagyobb mértékű tehergépjármű forgalomra a kizárólag a telepítés (a kivitelezési 
munkálatok) során számítunk. 

bg)  a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
A raktárépület kialakításához környezetvédelmi létesítmény kialakítása a szennyvíz 
gyűjtésen túlmenően nem szükséges. 



ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ                                                                                     RAKTÁRÉPÜLET ÉPÍTÉSE 
                                                                                                Hatvan, hrsz: 060. 

 

8/20 

bh)  a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek: 
1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely, vagy lerakóhely létesítése 

és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás, 

 - esetünkben nem értelmezhető 
 
2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 

vízrendezés, 

 - a telepítéshez vízrendezés, tárolás és raktározás nem kapcsolódik.  
 - A telepítéshez (építéshez) legszorosabban kapcsolódó művelet a szállítás. Az 
építkezés során az építőanyagok ütemezetten kerülnek beszállításra. A gyakorlatnak 
megfelelően az építőanyagok önrakodós tehergépjárművön raklapon érkeznek a telekre, 
illetve a betonozáshoz szükséges készbeton keverő kocsikkal (mixerrekkel) történik, 
tekintettel arra, hogy a képlékeny, a kis homoktartalmú betonkeveréket mixer kocsival 
célszerű szállítani. 
A kivitelezés során összesen ~ 30 db tehergépjármű forgalmával lehet számolni, 
melynek időbeli megoszlása ütemezetten 1-3 hónap. 
A műszaki előírások betartása mellett az építési hulladék várható mennyisége minimális 
(60-80 t), melyet szelektíven konténerekben gyűjtenek és arra engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek adnak át. 
 
3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és 

szennyvízkezelés, 

 - a megvalósítás után a keletkező hulladék közszolgáltatás keretén belül kerül 
elszállításra. 
 
Szennyvíz elhelyezés 
A vízellátáshoz kapcsolódóan meg kell oldani a vízfelhasználással összefüggésben 
keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését is. A keletkező szennyvíz mennyisége 
gyakorlatilag megegyezik az emberi vízfelhasználással. 
A keletkező szennyvíz kommunális jellegű, ipari szennyezést nem fog tartalmazni. A 
keletkező szennyvíz 25 m3-es zárt szennyvíztározóba kerül elvezetésre, ahonnan 
szippantással történik a szennyvíz elszállítása. 
 
4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 

történik, 

 
Vízellátás 

A telephely ivó- és szociális vízigénye az ivóvízhálózatról biztosított. 
 
A vízfelhasználási adatok:  

Kommunális vízfelhasználás 

dolgozók Norma Vízigény Szennyvízkibocsátás 

6 fő 120 l/nap/fő ~180 m3/év ~180 m3/év 

 
Csapadékvíz elvezetés 

Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 47. § (8), (9), ill. (10) bekezdés értelmében a telkek csapadékvíz- 
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elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, 
továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, 
kimosást, korróziót, stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.  
A tervezési területen leendő építmény tetőzetére hulló csapadékvizeket ereszcsatorna 
gyűjtő- és ejtőcső hálózat gyűjti össze. A csapadékvíz a területen elszikkad.  
 
Elektromos áramellátás 

A raktár üzemeltetéséhez elengedhetetlen az elektromos energia területre történő 
bevezetése. A 3×410 A villamos igény az áramszolgáltatóhoz benyújtásra került. 
 
Tüzelőanyag ellátás 

Az épület iroda-és szociális részében a fűtést SPLIT típusú hűtő-fűtő klímák biztosítják, 
a többi helyen elektromos radiátorokat fognak elhelyezni, így égéstermék elvezető 
kiépítésére nincs szükség  
 
5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet; 

 - A telepítéshez (építéshez) legszorosabban kapcsolódó művelet a szállítás. 
A raktárépület felhagyása (bontása) nem tervezett, így annak hatásait nem vizsgáljuk. 
 
6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező 

hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes 

környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása; 

 - esetünkben nem értelmezhető 
A telepítést megelőzően bontási munkálatokat nem kell végezni. 

bi)  Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia 
Esetünkben nem értelmezhető.  

bj)  a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 
hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet 
azokat pontosítani 
Az épület elhelyezkedése az építészeti terv alapján történik. A jelenlegi tervben 
ismertetett adatok bizonytalansága nem áll fenn. 

bk)  a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő, vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett 
terület-felhasználási módokat 
A telepítési hely lehatárolását az alábbiakban ábrázoljuk.  
 
A tevékenység helye: Hatvan, külterület, hrsz: 060. 
Területe: 3 ha 3486 m2. 
A terület az ingatlan nyilvántartás alapján kivett telephely.  
Az ingatlan övezeti besorolása a Szabályozás Terv alapján: különleges 
hulladékgazdálkodási terület (K/hu). 
 
Az ingatlan tervezett beépítettsége: 5,15 % (a megengedett mérték 40 %) 
Az ingatlan Hatvan külterületén helyezkedik el. A területet mezőgazdasági területek 
veszik körül, kivéve nyugati irányban, ahol a 054/14. hrsz.-ú területen található a 
Szelektív Nonprofit Kft. hatvani telephelye, a Térségi hulladékkezelő központ és lerakó. 
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Az ingatlan körbekerített, burkolt közlekedési úttal rendelkezik.  
Megközelítése a Hatvan-Csány összekötő, 3201. számú, aszfaltburkolatú közúton 
történik. 
 
 

 

1. sz. ábra: területfelhasználás 

bl)  a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek, vagy a 
településrendezési eszközök módosítását 
A raktárépület építése a szabályozási tervben előírtak betartásával történik, annak 
módosítását nem teszi szükségessé. 

bm)  nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e 
összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a 
tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett 
azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. 
számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket 
Nyilatkozunk arról, hogy a tevékenység megkezdését követően nem kerül sor 
összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására. 

bn)  a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági 
előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján;  
A tervezett tevékenység megvalósításával vizekbe történő beavatkozás nincs. 
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c)  a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 
településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és 
természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták 
a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását; 
Nem születtek változatok a telepítési helyre vonatkozóan. A település elfogadott 
rendezési tervvel rendelkezik. 
A tervezési terület régészeti lelőhelyet nem érint. Amennyiben a területen végzendő 
földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

d)  Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati 
kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti 
szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése 
Esetünkben nem értelmezhető. 

e)  a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-
igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes 
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen 
környezetterhelést okozó balesetek, vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire 
figyelemmel 
A bemutatott egyetlen változat hatótényezői a tevékenység szakaszaiban: 
A környezeti hatások ismertetését környezeti elemenként vizsgáljuk, a vizsgálatok 
mélységét a környezeti elemekre kifejtett hatásokkal arányosan végeztük el, külön a 
telepítésre, megvalósításra és felhagyási fázisokra vonatkozóan. 
 
Természet- és tájvédelem 
A vizsgált terület lehatárolása 

A vizsgált terület Hatvan város külterületén, attól keleti irányban a Hatvan-Csány 
főközlekedési út mellett található. Az ingatlanon korábban a Terra Vita Kft. 
hulladékgazdálkodási tevékenységet végzett (komposztáló telep). 
Az ingatlan övezeti besorolása a Szabályozás Terv alapján: különleges 
hulladékgazdálkodási terület (K/hu). 
 
A vizsgált terület növényvilága 

A terület jelenleg kivett telephely művelési ágú. A Terra Vita Kft. tevékenységének 
befejezése óta a területen munkavégzés nincs, fásszárú növényzet gyakorlatilag nincs, 
néhány cserje spontán megtelepedett, a gyepet rendszeresen kaszálják. 
A közút felőli oldalon néhány spontán megtelepedett nemesnyár (Populus x 

euramericana) található. A meglévő gyep gyakori, közönséges, általánosan elterjedt 
vagy gyomfajokból tevődik össze, melyben a száraz-félszáraz vízviszonyokat kedvelő 
fajok túlsúlya figyelhető meg. 
 
A vizsgált terület állatvilága 

A területre inkább a kisemlősök, rágcsálók a jellemzőek, mivel a szomszédos 
hulladéklerakó, valamint az összefüggő kapcsolódó erdő hiánya miatt a nagyobb vadak 
elkerülik a területet. 
A területről részletes zoológiai felmérés (csapdázások) nem készült, a helyszíni 
bejárások során szem elé került állatfajok adják az alapját ennek a munkarésznek.  
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A területen elvétve fellelhető a fácán, mezei nyúl, szarka. Valószínűsíthető, hogy kis 
számú énekesmadár is jár a területen. Szaporodási feltételeiket valószínűleg 
megtalálják, mert a terület jelenleg nem zavart, a telephelyen tevékenység nem folyik. 
A zavarás (szomszédos hulladéklerakó, közúti forgalom) és a természetközeli élőhelyek 
hiánya miatt védett vagy fokozottan védett állatfaj megtelepedése, szaporodása vagy 
rendszeres előfordulása a területen nem valószínűsíthető. 
 
Tájvédelem  

A terület védelem alatt nem áll. A környező területek sem állnak védelem alatt. 
A tevékenység a telepítési és falhagyási szakaszban az építési műveletek miatt 
kismértékben zavaró jelleggel bír a környező állat és növényvilágra. A megvalósítás 
szakaszában a létrehozott objektum jól illeszkedik a környezetbe, emiatt zavaró hatása 
nem lesz. 
 
A területet érő antropogén hatások osztályozása: 
 
Jelenlegi állapot: 
A terület antropogén zavartsága meglehetősen speciálisnak mondható. A tisztítási, 
kaszálási munkák időszakos, lokális, rövid ideig ható zavarással járnak. 
A raktárépület a telepítési szakaszban időszakosság szerint egyszeri hatás, a hatás 
irányultsága szerint anyag- és energia-átrendezés és átalakítás a természetben, kiterjedés 
szerint lokális, intenzitás szerint erős, rövid időtartamú tevékenység.  
A tevékenység felhagyása (az épület bontása) nem tervezett, így annak hatásait nem 
vizsgáljuk. 
Az építeni kívánt raktárépület tájba illesztését gondos tervezéssel, főépítészi 
szakvéleménnyel, a rikító színek mellőzésével lehet legjobban elősegíteni. Az építkezés 
befejezése után, a tereprendezés, növénytelepítéskor célszerű előnyben részesíteni az 
adott területen és termőhelyen őshonos cserjefajokat. 
A beruházás tájvédelmi érdeket nem sért, a területen a tájhasználat jellege érdemben 
nem változik. 
 
A vizsgált létesítmény építési helyszínének ingatlana nem fekszik országos, vagy helyi 
jelentőségű védett természeti területen, vagy védett természeti érték közelében. Nem 
tartozik Natura 2000 védett területhez és nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
(NÖH) egyik elemének sem. Védett, vagy értékes természeti területek a vizsgált 
létesítménytől nagy távolságra, mezőgazdasági, települési és közlekedési pályákkal 
sűrűn behálózott tájhasználatokkal elválasztva fekszenek, ezért hatással számolni nem 
kell. 
 
Földtani környezet 
 

Telepítés 

Ebben a fázisban az ütemezés szerint a termőföld (humusz) letermelése történik meg. 
Ezt követően az alapozási munkák következnek, melynek során roncsolódik a földtani 
közeg.  
Az épület megvalósítása, az állványzatok lerakása, az építőanyagok beszállítása terheli a 
földtani közeget. 
A tevékenység környezeti hatása létező, de nem jelentős! 
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Megvalósítás 

A már megvalósított létesítmény rendeltetésszerű használata a talajt érinti, de nincs rá 
káros hatással. A zárt szennyvízgyűjtő csatornával a talaj és talajvíz terhelése 
elkerülhető. 
A tevékenység környezeti hatása semleges! 
 

Felhagyás 

Nem tervezett a közeli felhagyás. 
Amennyiben az épület mégis felszámolásra kerül, az épületet el kell bontani, a bontási 
hulladékokat az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni, a 
területet rekultiválni kell. A tereprendezést követően a terület viszonylag rövid idő alatt 
reprodukálódik. 
A tevékenység környezeti hatása létező, de nem jelentős! 
 
Vízi környezet 
Hatvan vízellátást saját kutak biztosítják, melyeket a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
üzemeltet. 
A tervezési terület és környezete nem esik hidrogeológiai védőövezet zónájába.  
 
Felszíni és felszín alatti vizek és közeg 

 
A Hatvan, hrsz: 060. számú ingatlanon korábban a Terra-Vita Kft. 
hulladékgazdálkodási tevékenységet végzett (komposzttelep). A tevékenység 2012-
2013-ban befejeződött, a telephelyet 2018. májusában értékesítették a jelenlegi 
tulajdonosának. 
A területen 5 db talajvíz megfigyelő kút található, amelyekből a Terra-Vita Kft. 
rendszeresen szolgáltatott adatot a vízügyi hatóságnak. Vízjogi engedély száma KTVF: 
48.769-2/2006. vízikönyvi szám: 8.3/b/163. 
A vízjogi engedély 2016-ban lejárt, annak meghosszabbítását a vízügyi hatóság nem 
kérte, nem írta elő. 
Ismereteink szerint a kutak mintázásáról legutoljára 2016-ban készült összefoglaló 
jelentés, amely a Hatósághoz benyújtásra került. 
Abból megállapítható, hogy a korábbi tevékenység a talajvízben szennyezést nem 
okozott. 
A területen a talajvíz a felszín alatt ~ 4,5-6,5 méter mélységben található. 
A tervezési terület környezetében felszíni vízfolyás nem található. 

 
Telepítés  

A területen a talajvíz a felszín alatt ~ 4,5-6,5 méter mélységben található. 
Az alapozási szint nem éri el a talajvizet. 
Az építkezés felszín alatti vízre gyakorolt környezeti hatása a technológiai fegyelem 
betartása mellett kizárható. 
 
Megvalósítás 

A területre tervezett raktárépület használata nem okozza a felszíni és a felszín alatti víz 
terhelését. Az épület szennyvízelvezetése zárt rendszerben történik. A keletkező 
szennyvíz 25m3-es zárt tartályba kerül elvezetésre.  
Az építmény vízellátása vezetékes rendszer igénybevételével történik. A vízkészletre 
nincs hatása. 
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A már megvalósított raktárépület rendeltetésszerű használata a talajvizet nem érinti, 
nincs rá káros hatással. 
 
Felhagyás 

A raktárépület elbontásával nem számolunk. Amennyiben az építmény mégis elbontásra 
kerül, úgy meg kell akadályozni az esetleges szennyező anyagok felszín alatti vízbe 
jutását. Ezt betartva a felszín alatti víz állapotára nincs hatással a felhagyás! 
A bontási munkákat úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz szennyezése kizárt 
legyen, így ennek negatív hatásaival nem számolunk. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
A telepítési tevékenység a szállítási, terület előkészítési és építési munkafolyamatokat 
tartalmazza. A megvalósítás a raktárépület használatát, üzemeltetését, naponta max. 2 
db tehergépjármű és a dolgozói személygépjármű forgalmat jelent. A felhagyás a terület 
jellegének átsorolásával bontást, szállítást jelenthet. 
A hatások minősítésénél a szállítás /közlekedés/ és az energia szolgáltatás során 
kibocsátott legkritikusabb légszennyező anyagokat vettük figyelembe. 

- szén-monoxid  közlekedés, energia felhasználás 
- szénhidrogének  közlekedés 
- nitrogén-dioxid közlekedés, energia felhasználás 
- kén-dioxid  közlekedés 
- szilárd anyag / ülepedő por / közlekedés 

 
Telepítés 

Közvetlen hatás: átmeneti levegőminőség romlás.  
A tevékenységek: a területen bontási tevékenységet nem fognak folytatni. Az építési 
folyamatok során az építkezés üteméhez igazodó tehergépjármű forgalomnövekedéssel 
kell számolni, melynek mértéke az építés nagyságából következően nem számottevő. 
Ennek megfelelően a gépjárművek kibocsátása a környezetében kismértékű, átmeneti 
levegőminőség romlást okozhat.  
Közvetett hatás: az igénybe vett építési területen kialakított szállítási útvonalak 
környezetében átmeneti levegőminőség romlás, porterhelés lesz tapasztalható. Száraz 
időszakban végzett munka esetén ennek elkerülése érdekében fontos locsolással 
pormentesítést végezni. 
 
Megvalósítás  

Közvetlen hatás: levegőminőség romlás lehetősége a kiindulási állapothoz képest, 
jellemzően csak a raktárépülettől és a bekötő úttól számított 10 m-es távolságban 
várható, mivel azonban mind a forgalom, mind pedig a tüzelőberendezések működése 
szakaszos, így nem kell számolni a légszennyező anyagok feldúsulásával. A bekötő út 
csak célforgalmat bonyolít le, azaz csak a dolgozók használják. A személygépjármű 
forgalom nem várható napi 1 fordulónál nagyobb nagyságban tehergépjármű esetében 
max. naponta 2 db. 
Tevékenységek: a személygépkocsi, tehergépjármű forgalom, illetve 1 db gázüzemű 
targonca időszakos üzemelése. A járművek és a targonca emissziója elhanyagolható 
mértékű levegőminőség romlást okozhat.  
Közvetett hatás: a légszennyező anyag transzmissziójából származó közvetett 
hatásterület jelenlegi ismereteink szerint nem jelentkezik. Légszennyező pontforrás nem 
létesül, tekintettel arra, hogy a fűtés elektromos árammal megoldott. Figyelembe véve a 
forgalom nagyságot a közlekedési hatások kimutatható változást nem okozhatnak. 
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Felhagyás  

Közvetlen hatás: levegőminőség javulás. 
A raktárépület elméleti megszüntetése /elbontása/ esetén átmeneti levegőminőség 
romlás után (bontásra a létesítésre vonatkozó körülmények érvényesek) tartós, de 
szintén nem kimutatható levegőminőség javulás várható, a közlekedésből származó 
kibocsátások megszűnése miatt. A gyakorlatban a felhagyott tevékenység után létesülő 
beruházástól függ a levegőminőség változása. 
 
Zajvédelem 
 
Telepítés 

Az építés során valamennyi felhasznált anyagot a Hatvan-Csány összekötő, 3201. 
számú, aszfaltburkolatú közúton szállítják a helyszínre. 
Az anyagszükséglet mennyisége, ill. annak volumene alapján a maximális építési 
forgalmat nem becsüljük jelentősre, hiszen az építmény kicsi, melyhez különösen nagy 
mennyiségű és méretű építőanyagokat nem használnak. A telepítési hely közelében 
zajvédelmi szempontból védett ingatlan nem található. 
Az építkezés idején maximálisan 1-2 szállító jármű várható, kb. 1-3 hónap időtartam 
alatt.  
 

Megvalósítás 

A létesítmény üzemvitelét az épület használati jellege határozza meg. A tervezett 
raktárépület használata egész évben tervezett. 
A zajvédelemre vonatkozóan nem készítettük vizsgálatokat, a raktárépület üzemelése 
számottevő környezeti zajhatással nem jár. 
 

Felhagyás 

A felhagyásra, az esetleges bontásra nem kell számítani. Közlekedési zaj többlethatása a 
telepítéssel egyező. Bontási műveletek egyidőben jelentkező rövid ideig tartó hatások, 
melyeknek tartós zavaró hatása nincs. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A tevékenység telepítés, megvalósítás, felhagyás szakaszaiban, illetve rendkívüli 
események során. 
A tevékenység során alkalmazott és használt gépeket, szállító járműveket, a területen 
nem javítják. A járművek és munkagépek javítását, mosását szakszervizben végzik. 
 
Telepítés 

A kiviteli munkák végzése során keletkező, az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott, építési hulladékok, melyek további felhasználása a 
telephelyen nem megoldható jellemzően a következők: 
 

kód Megnevezés 
17 01 01 beton 
17 09 04 kevert építési hulladék 

 
A kitermelt talaj a területen kerül hasznosításra, a terület tereprendezése során.  
A kevert építési hulladékok ártalommentes elhelyezése inert hulladéklerakóban történik. 
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A keletkező kommunális hulladékot az építkezés ideje alatt fóliazsákokban gyűjtik, 
majd a települési közszolgáltatás keretében a hulladékkezelő telepre szállíttatják. 
 
Megvalósítás 

A tervezett beruházás megvalósítása, üzemeltetése során a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti hulladéknak minősülő anyagok a következők: 
 

azonosító kód megnevezés kezelés 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

lerakás 
hulladéklerakóban 

 
A hulladékok engedéllyel rendelkező szervezet részére kerülnek átadásra a 
közszolgáltatás keretén belül. Tekintettel a hulladékok jellegére, az a környezet 
tekintetében megfelelő gyűjtési körülmények biztosításával káros hatást nem okoz. 
 
Felhagyás 
A bontási munkák végzése során keletkező, a 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes 
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, bontási hulladékok keletkezése várható. Az 
épület jó karban tartásával az 25-30 évig nagyobb felújítás nélkül is ellátja funkcióját. 
Felhagyás esetén bontási hulladékokkal lehet számolni, melyek jellemzően a 
következők lehetnek: 
 

azonosító kód megnevezés 
17 01 01 beton 
17 01 02 tégla 
17 01 03 cserép és kerámia 

17 09 04 

kevert építési-bontási 
hulladék, amely különbözik 
a 17 09 01-től, a 17 09 02-

től és a 17 09 03-tól 
17 02 01 fa 
17 02 02 üveg 
17 02 03 műanyag 
17 04 05 vas és acél 

 
Élővilágra gyakorolt hatás: 
A telephelyet nyugatról a hulladéklerakó, délről a Csányi út, északról és keletről 
mezőgazdasági területek határolják. 
A telephely az elmúlt években már telephely jelleggel működött. A területen valaha 
jelen lévő állatvilág eltűnt. A telephely környezete hulladéklerakó, illetve 
mezőgazdasági terület, ami meghatározója a jelen lévő életközösségeknek. 
A vizsgált telephely területén található növényzettípust az Á-NÉR 2011 (Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) alapján soroltuk be, mely a következő:  
U4 - Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók.  
Az élőhely Á-NÉR általános jellemzése: gyárak, kisüzemek, telephelyek, lerakatok, 
kereskedelmi, agrár, katonasági és speciális műszaki létesítmények, pályaudvarok, vagy 
roncstelepek által elfoglalt területek, valamint gyomnövényzetük. Többnyire száraz, 
kötött talajú, vagy sóderrel, kőtörmelékkel, betonnal borított, zárt területek, melyek 
gyomnövényzetét a kategória magába foglalja. Ide sorolandók a szilárd és folyékony 
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hulladék elhelyezésére szolgáló szeméttelepek, lerakók, ülepítőtavak és zagytárolók 
területei is.  
 
A tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. 
Az élővilág jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési lehetőségeinek 
korlátozása nem valószínűsíthető. A tevékenység a szomszédos tájhasználatokra 
jelentős zavaró hatással nincs. 
A tevékenységgel érintett területen a tervezett épület és a hozzá vezető utak, a 
környezetében tervezett burkolt felületek alatt a biológiailag aktív felület megszűnik. 
Természetes vagy természetközeli élőhely azonban nem szűnik meg és nem sérül. Az 
élővilágot terhelő hatások csupán a telephely területén belül érvényesülnek. Az ingatlan 
meglévő madárvilága számára az ingatlan megmaradt zöldfelületein a fészkelési és 
táplálkozási lehetőség továbbra is megmarad. 
A telephely üzemeltetésében részt vevő szállítójárművek a telephely és a környező (nem 
természetközeli) termőhelyek élővilágára zaj- és a kipufogó gáz légszennyezésével 
lehetnek hatással. A populációk pusztulásához nem vezet, a társulások 
visszaszorulásától nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitású élőhely a közelben 
nem található. Zajra érzékeny nagy testű madárfajok (pl. fekete gólya, 
ragadozómadarak, uhu) a vizsgált ingatlan területén és tágabb környezetében nem 
fészkelnek. A szilárd burkolat miatt porhatással nem kell számolni. 
A beruházás létesítése során az élővilág természetessége változatlan marad, azaz a 
Németh–Seregélyes-féle természetességi mutató értéke továbbra is „1” lesz, azaz a 
természetes állapot teljesen leromlott marad, az eredeti vegetáció nem ismerhető majd 
fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak majd elő. 
 
Az élőhely bolygatott, nem természetközeli helyzete miatt a teljes vegetációs időben 
esetlegesen megismételt élőhelyfelmérést, fajmeghatározást nem tartjuk szükségesnek, 
mivel értékes, ritka, vagy védett fajok, fajcsoportok egyedei, vagy populációi a 
telephelyen, annak környezetében és hatásterületén nem fordulhatnak elő. 
A telephely 500 méteres környezetében természetközeli élőhelyet nem azonosítottunk.  
 
A közelben tájképileg értékes tájelem, vagy tájképvédelmi övezet nincs. A vizsgált 
tevékenység új területfoglalással nem jár. 
A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj 
élőhelyét nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. 
Védett növényfajt nem találtunk és megjelenésükre rendkívül kicsi az esély. Gyom- és 
jellegtelen fajok dominálnak. 
A tervezett tevékenység folytatása nem okoz kárt, illetve nem befolyásolja a 
következőket: 
 

 a szaporodási helyek, fészkelőhelyek, dürgőhelyek, pihenőhelyek, 
táplálkozóhelyek, vonulóhelyek nyugalmát 

 az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét 
 az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti 

tényezők - különösen a táplálékállatok, vagy -növények, talajszerkezet, 
vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmaradása - fennállását 

 az állománylimitáló tényezők változásait 
 a ragadozók állományának növekedését. 
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A beruházás tájvédelmi érdeket nem sért, a területen a korábban folytatott tevékenység 
miatt a tájhasználat jellege érdemben nem változik. 
A vizsgált területen nincs országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület, 
illetve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti 
természeti terület sem található itt. 

f)  a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti 
elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve 
a c) pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen 

fa)  a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél 
annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a 
telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást 

A területfoglalás mint hatótényező a legfontosabb a vizsgált esetben, hisz más 
hatótényező hatásfolyamatai nem jellemzőek, nem beszélhetünk káros légszennyező 
anyag kibocsátásról, talaj- talajvíz szennyezésről, vagy hulladék termelő folyamatokról.  
A raktárépület területfoglalása a telepítési, megvalósítási és felhagyási szakaszban sem 
jellemezhető talajszennyezéssel, nem történik a talajba, talajvízbe történő kibocsátás, 
hisz a megfelelő szennyvízelvezetés kiépítésre kerül. A telepítésnél létrejövő földmunka 
ugyan minimálisan megváltoztatja a felszínt, de a területre nem terveznek töltést a 
megvalósítás során, domborzati változások nem lesznek. 
 
A területfoglalás hatásfolyamatai a következők lesznek: 

• A kitermelt termőtalaj helyzetének megváltoztatása: talaj élővilága 
átcsoportosulhat, de az építés után a visszahelyezett termőtalajban ismét beáll 
az egyensúly. 

• A terület lefolyási viszonyai csak az épületeknél változnak meg, de ott a 
felszíni vízelvezető árkokkal a továbbvezetés megoldható. 

• A jelenleg a területen megtalálható facsoportok, bokrok nagyrésze megtartott 
lesz, így a tájképi változás nem lesz jelentős mértékű. 

fb)  a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is 
körül kell határolni 

A területfoglalás hatásfolyamatai a tervezési területen belül maradnak. 

fc)  az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, 
területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének 
ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) 
léphetnek fel 

A területtel szomszédos nyugati irányban található ingatlanon hulladéklerakó található, 
ott hulladékgazdálkodási tevékenység folyik. Az egyéb környező területeken 
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.  
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Tekintettel arra, hogy egy csarnoképület létesítési (építési) tevékenységét vizsgáltunk, 
ebből adódóan környezeti állapotváltozások nem lépnek fel. 

fd)  a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület 
természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése 

A tevékenység védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet és a terület 
természetvédelmi státuszától függetlenül védett fajokat nem érint. 

fe)  a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt 
hatások ismertetése, 

Tekintettel a telep elhelyezkedésére, a tájra gyakorolt hatása nem releváns. 

ff)  a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 
megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével; 

A vizsgált tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a 

vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az 
ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket nem érint. 

g)  az f) pont ff) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - 
kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések;  

A vizsgált tervezett tevékenység a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti 
hatásokat nem indukál. 

h)  az éghajlatváltozással összefüggésben 
A sérülékenység elemzése alapján, a tevékenységre a következő éghajlati paraméterek 
vannak fizikai hatással: csapadékintenzitás növekedése, hőhatás, hőhullámos napok 
növekedése, szélsebesség növekedése, viharok. 
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Az éghajlatváltozás eredményeként nőhet a csapadékintenzitás, miközben a csapadékos 
napok száma csökkenhet. A napi középhőmérséklet és a minimumhőmérsékletek évi, 
tavaszi és nyári idősora hazánkra vonatkozóan emelkedést mutatnak, nő az elsőfokú 
hőségriadós napok száma is. 
Az ország egész területén az évi középhőmérséklet emelkedése valószínűsíthető, télen 
és nyáron valamivel nagyobb felmelegedésre lehet számítani az átmeneti évszakokhoz 
képest. Csökken a téli fagyos napok száma, miközben nő a nyári hőségriadós napok 
száma. 
Összességében a magyarországi várható éghajlatváltozás a hőhullámok növekedésével 
és a jelenleginél szélsőségesebb vízjárással prognosztizálható. 
 
A csarnoképület létesítése tekintetében az éghajlatváltozás hatásai nem meghatározóak, 
további vizsgálata szükségtelen. 
 
 
 
 
KISTARCSA, 2019. JÚNIUS 28. 
 
 
 
 

  
  SZŐKE KÁROLY 
  SZAKÉRTŐ 
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Tárolt Cégkivonat
A Cg.01-09-906386 cégjegyzékszámú EUROINVESTMETAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221
Budapest, Ady Endre utca 3.) cég 2019. május 17. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:01-09-906386
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2008/10/08

2. A cég elnevezése
2/1. EUROINVESTMETAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. EUROINVESTMETAL Kft.

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

5. A cég székhelye
5/1. 1221 Budapest, Ady Endre utca 3.

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

6. A cég telephelye(i)
6/1. 1107 Budapest, Fertő utca 1/d

A változás időpontja: 2013/11/27
Bejegyzés kelte: 2013/12/09 Közzétéve: 2013/12/27
Hatályos: 2013/11/27 ...

7. A cég �óktelepe(i)
7/1. HU-8600 Siófok, Szent László utca 191. B. ép. 2. em. 38.

A változás időpontja: 2013/11/27
Bejegyzés kelte: 2013/12/09 Közzétéve: 2013/12/27
Hatályos: 2013/11/27 ...

7/2. HU-3000 Hatvan, Peresi út 1-3.
A változás időpontja: 2015/11/23
Bejegyzés kelte: 2015/12/01 Közzétéve: 2015/12/04
Hatályos: 2015/11/23 ...

7/3. HU-3000 Hatvan, Nagytelek utca 16.
A változás időpontja: 2018/06/04
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/23
Hatályos: 2018/06/04 ...

7/4. HU-3000 Hatvan, külterület 060.
A változás időpontja: 2019/02/08
Bejegyzés kelte: 2019/02/15 Közzétéve: 2019/02/19
Hatályos: 2019/02/08 ...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2008. szeptember 22.

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN

 KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

https://www.e-cegjegyzek.hu/?index
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8/2. 2009. február 17.
Bejegyzés kelte: 2009/03/02
Hatályos: 2009/03/02 ...

8/3. 2009. december 30.
Bejegyzés kelte: 2010/02/04
Hatályos: 2010/02/04 ...

8/4. 2013. január 28.
Bejegyzés kelte: 2013/02/20 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/02/20 ...

8/5. 2013. november 27.
Bejegyzés kelte: 2013/12/09 Közzétéve: 2013/12/27
Hatályos: 2013/12/09 ...

8/6. 2015. november 23.
Bejegyzés kelte: 2015/12/01 Közzétéve: 2015/12/04
Hatályos: 2015/12/01 ...

8/7. 2016. december 6.
Bejegyzés kelte: 2017/01/16 Közzétéve: 2017/01/18
Hatályos: 2017/01/16 ...

8/8. 2018. június 4.
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/23
Hatályos: 2018/06/20 ...

8/9. 2019. február 8.
Bejegyzés kelte: 2019/02/15 Közzétéve: 2019/02/19
Hatályos: 2019/02/15 ...

902. A cég tevékenysége
9/51. 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem 

 Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/52. 2562 '08 Fémmegmunkálás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/53. 2829 '08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/54. 2899 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/55. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/56. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/57. 4321 '08 Villanyszerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/58. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/59. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11



2019. 06. 19. Tárolt cégkivonat - 01-09-906386 - EUROINVESTMETAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109906386/TaroltCegkivonat 3/7

Hatályos: 2013/02/14 ...

9/60. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/61. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/62. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/63. 4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/64. 4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/65. 4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/66. 4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/67. 4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/68. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/69. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/70. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/71. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/72. 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/73. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/74. 8121 '08 Általános épülettakarítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/75. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/14 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/14 ...

9/76. 3831 '08 Használt eszköz bontása
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
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Hatályos: 2014/02/20 ...

9/77. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
Hatályos: 2014/02/20 ...

9/78. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
Hatályos: 2014/02/20 ...

9/79. 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
Hatályos: 2014/02/20 ...

9/80. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
Hatályos: 2014/02/20 ...

9/81. 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Bejegyzés kelte: 2014/02/20 Közzétéve: 2014/03/06
Hatályos: 2014/02/20 ...

9/82. 4941 '08 Közúti áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2015/09/08 Közzétéve: 2015/09/10
Hatályos: 2015/09/08 ...

9/83. 2221 '08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, pro�l gyártása
A változás időpontja: 2017/02/08
Bejegyzés kelte: 2017/02/14 Közzétéve: 2017/02/15
Hatályos: 2017/02/08 ...

11. A cég jegyzett tőkéje
11/2. Megnevezés Összeg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

A változás időpontja: 2015/12/01
Bejegyzés kelte: 2015/12/01 Közzétéve: 2015/12/04
Hatályos: 2015/12/01 ...

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/4. Bujdos Miklós Gábor (an.: Tóth Magdolna) 

 Születési ideje: 1971/11/30 
 1221 Budapest, Kanyargó utca 50. 

 Adóazonosító jel: 8383183569 
 A képviselet módja: önálló

 A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
 A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

  
Jogviszony kezdete: 2008/09/22

 A változás időpontja: 2013/11/27
Bejegyzés kelte: 2013/12/09 Közzétéve: 2013/12/27
Hatályos: 2013/11/27 ...

13/5. Bujdos Miklósné (an.: Fodor Erzsébet) 
 Születési ideje: 1954/01/30 

 1221 Budapest, Kanyargó utca 50. 
 Adóazonosító jel: 8318052927 

 A képviselet módja: önálló
 A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
  

Jogviszony kezdete: 2016/12/06
 A változás időpontja: 2016/12/06

Bejegyzés kelte: 2017/01/16 Közzétéve: 2017/01/18
Hatályos: 2016/12/06 ...
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20. A cég statisztikai számjele
20/1. 14495485-4672-113-01.

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

21. A cég adószáma
21/3. Adószám: 14495485-2-43. 

 Közösségi adószám: HU14495485. 
 Adószám státusza: érvényes adószám 

 Státusz kezdete: 2008/10/08
A változás időpontja: 2011/05/20
Bejegyzés kelte: 2013/02/22 Közzétéve: 2013/04/25
Hatályos: 2011/05/20 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/1. 10700725-47789201-51100005 

 A számla megnyitásának dátuma: 2008/10/07. 
 A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Campona Fiók (1221 Budapest, Nagytétényi út 37.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2008/10/13 Közzétéve: 2008/11/06
Hatályos: 2008/10/13 ...

32/2. 10700725-47789201-50000005 
 A számla megnyitásának dátuma: 2011/05/20. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Campona Fiók (1221 Budapest, Nagytétényi út 37.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2011/05/23 Közzétéve: 2011/06/09
Hatályos: 2011/05/23 ...

32/3. 10700725-47789201-50100002 
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/07/26. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Campona Fiók (1221 Budapest, Nagytétényi út 37.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2013/07/29 Közzétéve: 2013/08/15
Hatályos: 2013/07/29 ...

32/5. 16200106-11566803-00000000 
 A számla megnyitásának dátuma: 2015/07/09. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. KÖZPONTI FIÓK (1062 BUDAPEST,
ANDRÁSSY út 98.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-046111

Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...

32/6. 16200223-10042494-00000000 
 A számla megnyitásának dátuma: 2015/11/26. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. Astoria Fiók (1088 Budapest, Rákóczi út 1-
3.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-046111

Bejegyzés kelte: 2015/11/27 Közzétéve: 2015/12/01
Hatályos: 2015/11/27 ...

32/7. 16200010-10080601-00000000 
 A számla megnyitásának dátuma: 2018/05/16. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. BALASSI FIÓK (1055 BUDAPEST, BALASSI
utca 9-11.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-046111

Bejegyzés kelte: 2018/05/18 Közzétéve: 2018/05/23
Hatályos: 2018/05/18 ...

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-046111
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-046111
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-046111
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32/8. 10700725-47789201-50200009 
 A számla megnyitásának dátuma: 2019/04/02. 

 A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Campona Fiók (1221 Budapest, Nagytétényi út 37.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/04/08 Közzétéve: 2019/04/09
Hatályos: 2019/04/08 ...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1. A cég e-mail címe: euroinvestmetal@gmail.com

Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

45/2. A cég kézbesítési címe: euroinvestmetal@gmail.com
A változás időpontja: 2015/11/23
Bejegyzés kelte: 2015/12/01 Közzétéve: 2015/12/04
Hatályos: 2015/11/23 ...

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1.

Cégjegyzékszám: 01-09-906386

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2008/10/08
Hatályos: 2008/10/08 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14495485#cegkapu

 A változás időpontja: 2018/06/15
Bejegyzés kelte: 2018/06/15 Közzétéve: 2018/06/16
Hatályos: 2018/06/15 ...

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-906386

 A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok
1. A tag(ok) adatai
1/6. Bujdos Miklósné (an.: Fodor Erzsébet) 

 Születési ideje: 1950/01/30 
 1221 Budapest, Kanyargó utca 50.

 A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/01/25

 A változás időpontja: 2016/12/06
Bejegyzés kelte: 2017/01/16 Közzétéve: 2017/01/18
Hatályos: 2016/12/06 ...

1/7. Bujdos Miklós Gábor (an.: Tóth Magdolna) 
 Születési ideje: 1971/11/30 

 1221 Budapest, Kanyargó utca 50.
 A tagsági jogviszony kezdete: 2019/02/08

 A változás időpontja: 2019/02/08
Bejegyzés kelte: 2019/02/15 Közzétéve: 2019/02/19
Hatályos: 2019/02/08 ...

1/8. Hazai Tojástermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
 HU-1221 Budapest, Ady Endre utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-964402

 
EUID: HUOCCSZ.01-09-964402

 A tagsági jogviszony kezdete: 2019/02/08
 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
mailto:euroinvestmetal@gmail.com
mailto:euroinvestmetal@gmail.com
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-906386
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-964402
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A változás időpontja: 2019/02/06
Bejegyzés kelte: 2019/02/15 Közzétéve: 2019/02/19
Hatályos: 2019/02/06 ...

Készült: 2019/05/17 21:55:19. 
Microsec zrt.



Szektor : 33HATVAN

Külterület 060 helyrajzi szám

2018.11.09

   

 

Földrészlet területe változás elõtt:     33485 (m2) törlõ határozat:145/2003.02.10

1. Az ingatlan adatai: 

   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok

 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv

                                                                                 ha m2  k.fill

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

. Kivett telephely                                0        3.3486       0.00

 

3. tulajdoni hányad: 1138/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

   cím: 3300 EGER Kossuth út 9

   törzsszám: 15378008

 

4. tulajdoni hányad: 80/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ANDORNOKTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3399 ANDORNAKTÁLYA Rákóczi út 65

   törzsszám: 15379047

 

5. tulajdoni hányad: 110/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3325 NOSZVAJ Kossuth Lajos utca 1

   törzsszám: 15379803

 

6. tulajdoni hányad: 1700/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

   cím: 3300 EGER Dobó tér 2

   törzsszám: 15379841
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7. tulajdoni hányad: 60/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: OSTOROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3326 OSTOROS Hõsök tere 4

   törzsszám: 15378022

 

8. tulajdoni hányad: 1470/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: FELSÕTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3324 FELSÕTÁRKÁNY II. Rákóczi Ferenc út 55

   törzsszám: 15379786

 

9. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: BALATON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3347 BALATON Köztársaság tér 5

   törzsszám: 15379054

 

10. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: EGERCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3342 EGERCSEHI Április 4. út 8

   törzsszám: 15379102

 

11. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: MIKÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3344 MIKÓFALVA Rákóczi út 2

   törzsszám: 15381598
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12. tulajdoni hányad: 120/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: BÉLAPÁTFALVA-MONOSBÉL-BÜKKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS

   cím: 3346 BÉLAPÁTFALVA IV. Béla út 70

   törzsszám: 15379274

 

13. tulajdoni hányad: 120/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖSPATA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3035 GYÖNGYÖSPATA Fõ út 65

   törzsszám: 15378792

 

14. tulajdoni hányad: 230/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3036 GYÖNGYÖSTARJÁN Jókai tér 3

   törzsszám: 15378857

 

15. tulajdoni hányad: 110/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3281 KARÁCSOND Szent István út 42

   törzsszám: 15378826

 

16. tulajdoni hányad: 130/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3231 GYÖNGYÖSSOLYMOS Szabadság út 139

   törzsszám: 15380023
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17. tulajdoni hányad: 70/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3211 GYÖNGYÖSOROSZI Kossuth út 147

   törzsszám: 15380016

 

18. tulajdoni hányad: 70/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: LUDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3274 LUDAS Fõ tér 1

   törzsszám: 15381718

 

19. tulajdoni hányad: 270/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: MÁTRASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3235 MÁTRASZENTIMRE Rákóczi út 16

   törzsszám: 15380030

 

20. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3212 GYÖNGYÖSHALÁSZ Fõ út 61

   törzsszám: 15380009

 

21. tulajdoni hányad: 140/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ABASÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3261 ABASÁR Fõ út 1

   törzsszám: 15378716
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22. tulajdoni hányad: 50/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3213 ATKÁR Fõ út 70

   törzsszám: 15378747

 

23. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3214 NAGYRÉDE Fõ út 4

   törzsszám: 15378864

 

24. tulajdoni hányad: 340/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3360 HEVES Erzsébet tér 3

   törzsszám: 15379683

 

25. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HALMAJUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3273 HALMAJUGRA Kossuth út 163

   törzsszám: 15381701

 

26. tulajdoni hányad: 36/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ADÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3292 ADÁCS Szabadság tér 1

   törzsszám: 15378723
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27. tulajdoni hányad: 1620/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3200 GYÖNGYÖS Fõ tér 13

   törzsszám: 15380054

 

28. tulajdoni hányad: 1350/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3000 HATVAN Kossuth tér 2

   törzsszám: 15729394

 

29. tulajdoni hányad: 90/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3015 CSÁNY Kossuth út 2

   törzsszám: 15378754

 

30. tulajdoni hányad: 50/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3011 HERÉD Rákóczi út 39

   törzsszám: 15380229

 

31. tulajdoni hányad: 110/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3014 HORT Szabadság tér 40

   törzsszám: 15378819
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32. tulajdoni hányad: 40/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3033 RÓZSASZENTMÁRTON Kossuth út 1

   törzsszám: 15378871

 

33. tulajdoni hányad: 60/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: LÕRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3021 LÕRINCI Szabadság tér 26

   törzsszám: 15729150

 

34. tulajdoni hányad: 80/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

   cím: 3013 ECSÉD Szabadság utca 139

   törzsszám: 15729033

 

35. tulajdoni hányad: 50/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: ZAGYVASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3031 ZAGYVASZÁNTÓ Ifjúság tér 1

 

36. tulajdoni hányad: 30/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: PETÕFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3023 PETÕFIBÁNYA Bánya út 3

   törzsszám: 15729459
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37. tulajdoni hányad: 9/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: MÓNOSBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3345 MÓNOSBÉL Kossuth út 3

   törzsszám: 15381608

 

38. tulajdoni hányad: 7/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: SZÚCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3338 SZÚCS Kossuth út 50

   törzsszám: 15381615

 

39. tulajdoni hányad: 7/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: BÜKKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3346 BÜKKSZENTMÁRTON Rákóczi út 78

   törzsszám: 15381581

 

40. tulajdoni hányad: 20/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3394 EGERSZALÓK Sáfrány út 7

   törzsszám: 15379126

 

41. tulajdoni hányad: 2/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: MEZÕSZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3378 MEZÕSZEMERE Május 1. út 36

   törzsszám: 15380528
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42. tulajdoni hányad: 20/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: EGERBAKTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3321 EGERBAKTA Báthori utca 12

   törzsszám: 15379078

 

43. tulajdoni hányad: 1/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: KERECSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3396 KERECSEND Fõ út 55

   törzsszám: 15379157

 

44. tulajdoni hányad: 10/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: VÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3265 VÉCS Kossuth út 47

   törzsszám: 15378905

 

45. tulajdoni hányad: 20/10000    törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30642/2/1994 1993.12.22

                                                                törlõ határozat: 33519/1997.06.12

   jogcím: jogutódlás

   jogállás: tulajdonos

   név: NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   cím: 3012 NAGYKÖKÉNYES Szabadság út 37

   törzsszám: 15381725

 

46. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 33553/5/2018.05.04

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33519/1997.06.12

                                                              törlõ határozat: 33553/5/2018.05.04

   jogcím: apport

   jogállás: tulajdonos

   név: TERRA-VITA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG

   cím: EGER Grónay utca 10.

   törzsszám: 11164872
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Hatvani Járási Hivatal

Hatvan 3001, Balassi B. út 2.  Pf.: 58. Oldal: 9 /

Megrendelés szám:1440665/6/2018

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról

Folytatás a következõ lapon
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Szektor : 33HATVAN

Külterület 060 helyrajzi szám

2018.11.09

 

47. tulajdoni hányad: 1/1

   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33553/5/2018.05.04

   jogcím: vétel

   jogállás: tulajdonos

   név: HAZAI TOJÁSTERMELÕ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG

   cím: 1221 BUDAPEST Ady Endre utca 3.

   törzsszám: 23410747

 

 

1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 145/2003.02.10

   

   Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet adatai az ingatlannyilvántartás átalakítása folytán a 

   tényleges állapotnak megfelelõen módosultak.

     

 

          

 

         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 

         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,

         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 

         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
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III. R É S Z
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Hatvani Járási Hivatal

Hatvan 3001, Balassi B. út 2.  Pf.: 58. Oldal: 10 / 10

Megrendelés szám:1440665/6/2018

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról
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1. A megbízás tárgya, adatszolgáltatás 
 

 Jelen dokumentum tárgya talajvizsgálati jelentés készítése a címben szerepl  területen 

történ  csarnoképület építési engedélyezési terv készítéséhez. 

 

A munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekben a következ  személyek a kapcsolattartók: 

 Megbízó részér l: Radvánszki László (Ambrus Acélszerkezet Kft.) 

 Megbízott részér l: Mátyás Vilmos, Mátyás Evelyn, Keindl József 

 

Alvállalkozók: 

- Talajmechanikai feltárásokat végz  cég: Napkapu Bt. 

- Laboratóriumi vizsgálatokat végz  cég: Terra Milnor Kft. 

 

A jelentés készítéséhez az alábbi szakirodalmat használtuk fel: 

- Magyarország földtani atlasza (MFGI); 

- Magyarország talajvízszint mélység térképe (MFGI); 

- Magyarország kistájainak katasztere (MTA FKI, 2010); 

 

A geotechnikai munka a következ  vállalkozói feladatrészeket tartalmazta: 

 

a.) Talajmechanikai kutatógödör végzése mintavétellel – 2 db, összesen 12,70 fm;  

b.) Laboratóriumi talajazonosító és fázisos összetétel vizsgálatok végzése; 

c.) DPH - Nehéz ejt s-súlyos dinamikus ver szondázás – 3 db, összesen 21,00 fm szondázás; 

d.) Szakvélemény készítés magyar nyelven az a.)-c.) alatti feladatok összefoglalásával. 

 

Megrendel , a vizsgált területre, 25,00 x 66,00 méter befoglaló alapterület  acélszerkezetes 

csarnoképület építését tervezi.  

A csarnok szerkezetér l és terhelési adatairól (pillérterhek, padlóteher) nincs információnk, 

jelenleg tervezés alatt van.  
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2. Helyzetértékelés 
 

Az alapozási rendszer, az alapozási mélység és a talaj teherbírásának meghatározása 

érdekében az építtet  megbízást adott a területre vonatkozó talajvizsgálati jelentés elkészítésére. 

Az épület paraméterei és a terület adottságai alapján a feladat 2-es geotechnikai kategóriába 

sorolható az alábbi táblázat alapján: 

1._táblázat 
geotechnikai kategória 1 2 3 

építmény kisméret , egyszer  hagyományos, átlagos nagy, szokatlan 
talajkörnyezet nem kedvez tlen szokványos kedvez tlen 

épített és természeti környezet 
nincs 

veszélyeztetve 
veszélyeztetése 

vélelmezhet , vizsgálandó  
védelme külön 

intézkedéseket kíván 
természeti hatás jelentéktelen szokványos nagy 
kockázat kicsi közepes nagy 
vizsgálatok egyszer  (azonosító) rutin labor és terepi speciális, kiegészít  
tervezés rutin módszerek szokásos eljárások speciális módszerek 
speciális mélyépítési technológiák nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak újszer eket is 
felügyelet, megfigyelés szemrevételezéssel szokványos mérések is speciális mérések is 

 
- a terephajlás 25 % alatti és nem csúszásveszélyes a terület; 

- a terület nem omlásveszélyes (alábányászott, pincés, karsztos), 

- az épület nem él vízben vagy er sen áramló felszín alatti vízben épül,  

- a talajkörnyezet nem speciális és nem különlegesen kedvez tlen, 

- a talajkörnyezet a szokásos módszerekkel megismerhet ,  

- a talajparamétereket rutinszer  labor- vagy terepi vizsgálattal lehet meghatározni, 

- valószín leg nem terveznek különleges és/vagy újszer  tartószerkezeteket, 

- speciális mélyépítési technológiákat is alkalmaznak, 

- a m szaki felügyelet és megfigyelés szokványos mérési eljárásokat is kíván.  

 
Ezt a besorolást a tervezési és építési folyamat minden fázisában felül kell vizsgálni, és szükség 

esetén meg kell változtatni.  

A besorolást a tartószerkezeti tervez vel nem tudtuk egyeztetni. 

A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat az Eurocode 7 vonatkozó szabványainak (MSZ EN 

1997 Eurocode 7, MSZ EN ISO 14688-1) figyelembe vételével végeztük.  

 
 A vizsgált terület Hatvan déli, dél-keleti részén, a Csányra vezet  f úttól észak-keletre, a 

térségi hulladékkezel  központ és lerakó szomszédságában, a 32-es számú f úttól keletre fekszik. 

Geomorfológiai viszonyokat vizsgálva a terület sík, a szintkülönbség a legmélyebb és a 

legmagasabb vizsgálati pont között 12 cm. A terület egy részén korábban gazdasági tevékenység 

folyt. A csarnoképület egy részét érinti a földbe mélyített két darab nagy kiterjedés  tartály. 

 



 
 

Hatvan, hrsz.: 060 18/5

3. A vizsgált terület geológiai viszonyai 
 

A vizsgált terület a Hatvani-síkhoz tartozik, amely 99 és 209 méter közötti tszf-i magasságú 

teraszos hordalékkúp-síkság. Hatvan-Hort vonalában tereplépcs vel különül el a hegyvidéki 

területek hegylábfelszínét l. Az átlagos relatív relief 5 m/km2 , Ny-on és É-on ennél magasabb 

értékek jellemzik. A kistáj középs  és DK-i része a hullámos síkság, illetve az alacsonyabb fekvés , 

enyhén tagolt síkság, Ny-i része az alacsonyabb domblábi hátak és lejt k, É-i része a közepes 

magasságú tagolt síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A felszín enyhén D felé lejt. A 

Zagyva és a Galga hordalékkúpján három, orográfiailag és felszínalaktanilag különböz  rész 

különíthet  el. A középs  rész feltöltött síkságán csak az 1-2 méter mély elhagyott holtmedrek 

jelentenek változatosságot. A Ny-i és K-i részen (f ként az utóbbin) futóhomok-formák is 

találhatók.  

A több száz méter vastag (agyagos, homokos) pannóniai rétegekre mintegy 20-25 km 

szélességben a Zagyva-Galga hordalékkúpja települt. A würm végén az Alsó-Zagyva-völgy 

süllyedése következtében meger söd  bevágódás során az eredeti legyez  alakú hordalékkúp K-i és 

Ny-i szegélye szárazon maradt. A Ny-i rész homokbuckás térszínét 2-8 méteres löszlepel fedi. A K-

i szárny homokját a kés glacinálisban és esetleg a mogyoró fázisban a szél formálta tovább; 

helyenként vékony löszös homoktakaró is fedi. A középs  részt, amely a szabályozásokig mocsaras 

terület volt, fiatal öntésképz dmények borítják. Jelent sebb nyersanyaga a kavics, amely a Zagyva 

II/b. sz. teraszának inflexiós sávjában bányászható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A vizsgált terület földtana 

 

A vizsgált terület sz k környezetébe folyóvízi homok, kavics települt. 
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4. Szeizmicitási adatok, földrengés-veszélyesség 
 

A terület szeizmicitási besorolására az Európai Unióban jelenleg hatályos és 

Magyarországon is érvénybe helyezett szabványokat kell alkalmazni: 

 MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1. rész: 

Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok” és 

kapcsolódó „Nemzeti Melléklet” 

 MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 5. 

rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok”. 

 

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére 

er sebb földrengések (5-6 magnitúdó, az epicentrum környékén komoly épület-károk) kis számban, 

de el fordulnak. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem homogén, vannak az átlagnál 

egyértelm en aktívabbnak nevezhet  területek. A XIX. század közepét l napjainkig terjed  id szak 

rengéseinek gyakorisága alapján az ország területén gyakorlatilag évente négy-öt 2,5-3,0 

magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhet , de károkat még nem okozó földrengésre 

kell számítani. Jelent sebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg er s, nagyobb károkat 

okozó 5,5-6,0 magnitúdójú földrengésre 40-50 éves intervallumban lehet számítani. 

A szeizmikus zónatérkép alapján a vizsgált terület földrengés szempontjából a 3. zónába tartozik. A 

földrengési számítások szempontjából Hatvanban a talajgyorsulási érték, az Eurocode 8 alapján 

agR=0,12, MMK ajánlás szerint=0,08.  

 

2. ábra. Szeizmikus zónatérkép az MSZ EN 1998-1:2008 szabvány NA1. ábrája szerint 

 

A talajkörnyezet az adott helyen „D” típusú szeizmikus osztályba sorolható az MSZ 1998-

1:2008 3.1. táblázata alapján. 
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5. Talajfeltárások 
 

A talajfeltárásokat a Napkapu Bt. végezte. Az alábbiakban ismertetjük a talajfeltárások, 

helyszíni vizsgálatok során alkalmazott módszereket: 

 

 MSZ EN ISO 22475-1:2007 szabvány szerinti feltáró fúrások 

o A kutatófúrásokat és mintavételeket a vonatkozó MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. 

szabvány el írásainak megfelel en mélyítettük le. A talajmintavétel kisátmér  

fúrással és „B”, ill. „C” mintavételi kategóriával készült. A fúrástechnika kézi 

hagymásfúrás és kisgépes mintavev -hüvely volt, melynek meghajtó egységét az 

RSG-135 berendezés adta.  

 

 MSZ EN ISO 22476-2:2005 szabvány szerinti DPH ver szondázások 

o A talajrétegek állapotának pontosabb, in situ feltárása érdekében a fúrásokon 

túlmen en dinamikus szondázásokat is végeztünk MSZ EN ISO 22476-2:2005 

szabvány el írásai szerint. Az elvégzett in-situ szondázások jól jelzik az átharántolt 

talajok állapotát, süllyedés érzékenységét, várható teherbírását. 

o A nehéz-ejt súlyos dinamikus ver szondás mérést a DIN 4094 szabvány szerint 

végeztük RSG-135 –DUNKEL típusú motoros szondával.  

A verés során a szondacsúcs 10 cm-es behatolásához szükséges ütések számát N10H 

regisztráltuk, az eredményeket pedig a verési diagramokon ábrázoltuk. 

 
A nehéz-ejt súlyos dinamikus ver szonda adatai: 

- szondacsúcs keresztmetszete: 15 cm2 

- szondacsúcs szöge:   90  

- szondaszárak átmér je:  28 mm 

- ejt  tömeg:    50 kg 

- ejtési magasság:   50 cm 

 

A feltárások relatív magasságának meghatározását elvégeztük. A feltárások legfontosabb 

eredményét a lenti táblázatban foglaltuk össze.  

A szintezési alappontnak (relatív szintje ±0,00 m), az út túloldalán lév  villanyoszlop 

tövénél vettük fel. A táblázat adatai alapján a mellékletben található meg a helyszínrajzon.  
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A feltárások magasságát a meglév  EOV koordinátarendszer  tervezési alaptérkép 

felhasználásával határoztuk meg. A vizsgálati pontok koordinátáit Garmin Dakota 20 típusú GPS 

készülékkel mértük be, melynek pontosság 5-15 méter. 

 

2._táblázat. A feltárások geometriai és szintezési adatai 

Feltárás  
jele 

Terepszint EOV koordináta Feltárási mélység 

(m) y (keleti)  x (északi) (m) 
Sz1 + 1,39 701977 256924 7,00 
Sz2 + 1,43 701995 256902 7,00 
Sz3 + 1,45 702012 256879 7,00 
F1 + 1,40 701978 256928 6,50 
F2 + 1,33 702011 256881 6,20 

A feltárások az el re meghatározott feltárási tervnek megfelel en készültek el. A tervezett 

épület helyén három ponton nehéz-ejt súlyos dinamikus ver szonda (Sz1–Sz3), és két ponton fúrás 

(F1-F2), mintavételezés készült.  

 

 

6. Feltárási eredmények bemutatása 
 

6.1. Laboratóriumi vizsgálatok és a talajviszonyok bemutatása 
 

A vizsgálatokat a Terra Milnor Kft. Geotechnikai laboratóriuma végezte. A vizsgálatok az 

MSZE CEN ISO/TS 17892 és az MSZ 14043 szabványsorozat el írásainak megfelel en készültek, 

melyeket a szakvélemény írója jelölt ki, és ellen rizte is a kapott jegyz könyveket. 

A nyers laboratóriumi mérési rlapok számítógépes feldolgozásával készült vizsgálati 

eredményeket a mellékletekben mutatjuk be munkagödrök és mélységközök szerinti bontásban. 

 
 
A talajok megnevezése az Eurocode meghatározásai alapján történik. 
 
 
 

F1 Fúrásszelvény  
 

±0, 00  - 0,50 m  barna iszapos homok (siSa) 

- 0,50  - 0,90 m  sötétbarna homok (Sa) 

- 0,90  - 1,80 m  sárgásbarna vizes homok (Sa)  

(w=12,0%; kavics=0%; homok=100%; iszap=0%; agyag=0%; Cu=5,00) 

- 1,80  - 2,10 m  szürke vizes iszapos homok (siSa)  

(w=13,3%; kavics=0%; homok=81%; iszap=18%; agyag=1%; Cu=22,1) 

- 2,10  - 3,00 m  sárga durva homok (Sa)  

(w=15,5%; kavics=6%; homok=91%; iszap=3%; agyag=0%; Cu=5,90) 
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- 3,00  - 4,50 m  szürke iszapos durva homok (siSa)  

(w=13,1%; kavics=0%; homok=81%; iszap=19%; agyag=0%; Cu=24,3) 

- 4,50  - 5,70 m  sárgásszürke kemény sovány agyag (Cl) 

(w=15,4%; wL = 34,8%; wp = 18,2%; Ip = 16,6%; Ic = 1,17) 

- 5,70  - 6,20 m  rozsdabarna iszapos homok (siSa)  

(w=11,2%; kavics=0%; homok=72%; iszap=24%; agyag=4%; Cu=44,7) 

 

 

F2 Fúrásszelvény  
 

±0, 00  - 0,20 m építési hulladékkal szennyezett tölt föld 

- 0,20  - 0,50 m  sötétbarna iszapos homok (siSa) 

- 0,50  - 0,70 m  barna iszapos homok (siSa) 

- 0,70  - 1,30 m  sárgásbarna vizes homokos agyagos iszap (saclSi)  

- 1,30  - 1,80 m  sárga iszapos homok (siSa)  

(w=16,0%; kavics=0%; homok=72%; iszap=28%; agyag=0%; Cu=22,8) 

- 1,80  - 3,50 m  sárga durva homok (Sa)  

(w=7,00%; kavics=7%; homok=90%; iszap=3%; agyag=0%; Cu=5,60) 

- 3,50  - 3,80 m  sárga agyagos homok (clSa)  

(w=12,0%; kavics=0%; homok=67%; iszap=26%; agyag=7%; Cu=76,3) 

- 3,80  - 4,20 m  sárga durva homok (Sa)  

(w=7,00%; kavics=7%; homok=90%; iszap=3%; agyag=0%; Cu=5,60) 

- 4,20  - 4,80 m  sárga agyagos homok (clSa)  

(w=12,0%; kavics=0%; homok=67%; iszap=26%; agyag=7%; Cu=76,3) 

- 4,80  - 5,70 m  sárga merev közepes agyag (Cl) 

(w=20,0%; wL = 46,8%; wp = 18,3%; Ip = 28,5%; Ic = 0,94) 

- 5,70  - 6,50 m  rozsdabarna kemény sovány agyag (Cl) 

(w=13,0%; wL = 36,5%; wp = 18,7%; Ip = 17,8%; Ic = 1,32) 

 

 

A fúrásszelvény alapján megállapíthatjuk, hogy a terület altalaja heterogén, a furatokból a 

területre jellemz  szemcsésszerkezet  talajok mellett kötött talajok is felszínre kerültek.  

Az F1-es furatban a gyengén humuszos réteg alatt homok, iszapos homoktalaj terül el. A 

mélyebb rétegekben a szemcsésszerkezet  talajok közé sovány agyag ékel dött be. Az F2-es 

furatban a hulladékkal szennyezett réteg alatt homok, iszapos és agyagos homok terül el. A mélyebb 
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rétegekb l közepes és sovány agyagtalajt tártunk fel. A sovány agyagok kemény, a közepes agyag 

merev talajállapotúak.  

A bevizsgált szemcsés szerkezet  talajok – laboreredmények alapján – víz jelenlétében 

folyósodásra és roskadásra nem hajlamosak (Cu=5,00-76,3). 

A feltárt talajok és rétegek talajfizikai paramétereinek értékeit, valamint az egyéb 

geotechnikai paramétereket a 3. és a 4. táblázatban, min sítési osztályokba sorolhatóságát az 5. 

táblázatban adjuk meg.  

A karakterisztikus érték meghatározását az Eurocode-7 el írásai alapján végeztük el. 
 
Feltárt talajok talajfizikai paraméterei  
 

3.táblázat:  

   
homok iszapos / 

agyagos 
homok 

Természetes víztartalom w % 7,00-15,5 11,2-16,0 
Kavics  % 0-7 0 
Homok  % 90-100 67-81 
Iszap  % 0-3 18-28 

Agyag  % 0 0-7 
Súrlódási szög (táblázati érték)  o 29-32 24-26 

Kohézió (táblázati érték) c kN/m2 0-5 0-10 
Térfogats ség (táblázati érték)  kN/m3 17-19 18-19 

Összenyomódási modulus (táblázati érték) E MN/m2 15-30 8-10 
Határfeszültségi alapérték (táblázati érték) a kN/m2 200-350 200-250 

 
 

4.táblázat:  
 
 

  sovány 
agyag 

közepes 
agyag 

Természetes víztartalom w % 13,0-15,4 20,0 
Folyási határ wL % 34,8-36,5 46,8 
Sodrási határ wP % 18,2-18,7 18,3 

Plasztikus index IP % 16,6-17,8 28,5 
Rel. konzisztencia index Ic % 1,17-1,32 0,94 

Súrlódási szög (táblázati érték) o 17-21 12-18 
Kohézió (táblázati érték) c kN/m2 30-50 30-50 

Térfogats ség (táblázati érték) kN/m3 19-20 19-20 
Összenyomódási modulus (táblázati érték) E MN/m2 8-11 8-11 
Határfeszültségi alapérték (táblázati érték) a kN/m2 250-300 250-300 

Talajállapot  kemény merev 
 

 A talaj határfeszültség alapértéke a  az EUROCODE 7-ben nem szerepel.   

 Az MSZ 15004-89 szabvány 2010. december 31-ével érvényét veszítette, ezért a 

továbbiakban csak tájékoztató jelleggel adjuk meg, el zetes számítások segítése érdekében. 

A táblázatban szerepl  karakterisztikus értékeket az EUROCODE-7 ajánlásai szerinti 

parciális tényez k figyelembevételével kell felhasználni. 
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A feltárt talajok a következ  min sítési osztályokba sorolhatók (ÚT 2-1.222 alapján):  

4.táblázat:  

Talajfajta Fejtési 
osztály 

Drénezetlen 
nyírószilárdság 

kN/m2 

Tömöríthet ség Vízvezet  
képesség 

Erózió Fagyveszély 

homok F-II 2,6-50 
T 2 

(közepesen) 
V-2 
(jó) 

E-1 
X-1 

fagyálló 
iszapos / 
agyagos 
homok 

F-II 2,6-50 
T 2 

(közepesen) 
V-3 

(közepesen) 
E-1 

X-3 
fagyveszélyes 

sovány 
agyag 

F-III 51-70 
T 3 

(nehezen) 
V-4 

(gyengén) 
E-1 

X-2 
fagyérzékeny 

közepes 
agyag 

F-III 51-70 
T 3 

(nehezen) 
V-3 

(gyengén) 
E-1 

X-2 
fagyérzékeny 

 
 
 
 
 
6.2. DPH ver szondázási eredmények értékelése 
 

A nehéz-ejt súlyos dinamikus ver szondákkal hét méter mélységig hatoltunk le. 

Megjegyezzük, hogy a dinamikus szondázás agyagtalajok esetén nem releváns vizsgálat, a 

talajmechanikai paraméterek a szondázási eredményekb l megbízhatóan nem határozhatók meg.  

A szondázási görbe lefutása alapján viszont a talajállapot durva becslésére felhasználható.  

 

SZ1 jel  szondában 

±0,00 ÷ - 1,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma általában magas, 

N10H=3 ÷ 9 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 

-1,00 ÷ - 2,30 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma csökken, 

alacsony, N10H= 2 ÷ 4 (laboreredmények és Eurocode alapján laza talajállapotú). 

-2,30 ÷ - 3,50 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma emelkedik, 

magas, N10H= 5 ÷ 12 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 

-3,50 ÷ - 3,80 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 3 ÷ 4 (laboreredmények és Eurocode alapján laza talajállapotú). 

-3,80 ÷ - 4,50 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

magas, N10H= 6 ÷ 11 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 

-4,50 ÷ - 5,70 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 1 ÷ 4 (laboreredmények alapján kemény talajállapotú). 

-5,70 ÷ - 7,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

és magas, N10H=6 ÷ 11 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 
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SZ2 jel  szondában  

±0,00 ÷ - 1,80 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma általában magas, 

N10H=4 ÷ 13. 

-1,80 ÷ - 2,30 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma csökken, 

alacsony, N10H= 1 ÷ 4. 

-2,30 ÷ - 2,70 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma emelkedik, 

magas, N10H= 5 ÷ 6. 

-2,70 ÷ - 3,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 4. 

-3,00 ÷ - 3,40 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

magas, N10H= 6 ÷ 12. 

-3,40 ÷ - 3,60 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 4. 

-3,60 ÷ - 4,60 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

magas, N10H= 7 ÷ 20. 

-4,60 ÷ - 5,90 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, általában N10H= 1 ÷ 2. 

-5,90 ÷ - 7,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

és magas, N10H=5 ÷ 8. 

 

 

SZ3 jel  szondában  

±0,00 ÷ - 0,50 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma alacsony, 

N10H=1 ÷ 3 (laboreredmények és Eurocode alapján laza talajállapotú). 

-0,50 ÷ - 1,80 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma emelkedik, 

magas, N10H= 5 ÷ 9 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 

-1,80 ÷ - 2,20 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma csökken, 

alacsony, N10H= 3 ÷ 4 (laboreredmények és Eurocode alapján laza talajállapotú). 

-2,20 ÷ - 2,90 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

magas, N10H= 5 ÷ 9 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 

-2,90 ÷ - 3,30 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 1 ÷ 3 (laboreredmények és Eurocode alapján laza talajállapotú). 

-3,30 ÷ - 5,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

magas, N10H= 5 ÷ 19 (laboreredmények és Eurocode alapján közepesen tömör talajállapotú). 
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-5,00 ÷ - 6,30 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma ismét csökken, 

alacsony, N10H= 2 ÷ 4 (laboreredmények alapján merev / kemény talajállapotú). 

-6,30 ÷ - 7,00 m között a szondacsúcs 10 cm lehajtásához szükséges ütések száma újra emelkedik, 

és magas, N10H=5 ÷ 11 (laboreredmények alapján kemény talajállapotú). 

 

 

 

7. Hidrológiai és talajvízviszonyok 
 

A feltárásainkban talajvizet –6,00 méteren észleltünk. A területen lév  figyel  kutakban a 

vízmélység szintén –6,00 méteren volt. 

A feltárásaink környezetében vízrajzi talajvízszintmér  állomás – észlel kút – nem található, 

így a mértékadó talajvízszint számítására mérési adatok nem állnak rendelkezésre, csak becslésére 

van lehet ség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A vizsgált terület talajvíz adatai 

 

A becsült maximális talajvízszintet a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet „Magyarország 

talajvíz térképe” alapján (8,00 méter), valamint a talajfúrásból nyert tapasztalat és a kikerült 

talajminták alapján vehetjük figyelembe. Ezeket figyelembe véve kijelenthet , hogy a talajvíz 

becsült maximális szintje a terepszint alatt kb.: 5,50 m mélységre becsülhet . 
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8. Összefoglalás, javaslatok 
 

 Az épület paraméterei és a terület adottságai alapján a feladat 2-es geotechnikai 

kategóriába sorolható. 

 A vizsgált terület Hatvan déli, dél-keleti részén, a Csányra vezet  f úttól észak-keletre, a 

térségi hulladékkezel  központ és lerakó szomszédságában, a 32-es számú f úttól keletre fekszik. 

Geomorfológiai viszonyokat vizsgálva a terület sík, a szintkülönbség a legmélyebb és a 

legmagasabb vizsgálati pont között 12 cm. A terület egy részén korábban gazdasági tevékenység 

folyt. A csarnoképület egy részét érinti a földbe mélyített két darab nagy kiterjedés  tartály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép. A vizsgált terület és a vizsgálati pontok helye 
 

A fúrásszelvény alapján megállapíthatjuk, hogy a terület altalaja heterogén, a furatokból a 

területre jellemz  szemcsésszerkezet  talajok mellett kötött talajok is felszínre kerültek.  

Az F1-es furatban a gyengén humuszos réteg alatt homok, iszapos homoktalaj terül el. A 

mélyebb rétegekben a szemcsésszerkezet  talajok közé sovány agyag ékel dött be. Az F2-es 

furatban a hulladékkal szennyezett réteg alatt homok, iszapos és agyagos homok terül el. A mélyebb 

rétegekb l közepes és sovány agyagtalajt tártunk fel. A sovány agyagok kemény, a közepes agyag 

merev talajállapotúak.  

A bevizsgált szemcsés szerkezet  talajok – laboreredmények alapján – víz jelenlétében 

folyósodásra és roskadásra nem hajlamosak (Cu=5,00-76,3). 
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A feltárt talajok és rétegek talajfizikai paramétereinek értékeit, valamint az egyéb 

geotechnikai paramétereket a 3. és a 4. táblázatban, min sítési osztályokba sorolhatóságát az 5. 

táblázatban adjuk meg.  

A karakterisztikus érték meghatározását az Eurocode-7 el írásai alapján végeztük el. 
 
A számításokhoz az alábbi karakterisztikus talajfizikai jellemz ket javasoljuk felvenni: 

5._táblázat 

Talaj megnevezése 
- térfogatsúly 

(kN/m3) 

- bels  

súrlódási szög 

(°) 

c-kohézió 

(kN/m2) 

Es – 

összenyomódási 

modulus 

(MN/m2) 

homok (Sa) - laza 17 29 0 10 

iszapos / agyagos 

homok (si/clSa) - laza 
18 24 5 7-8 

homok (Sa) – 

közepesen tömör 
18 31 0 18-20 

iszapos / agyagos 

homok (si/clSa) ) – 

közepesen tömör 

19 26 10 10-11 

sovány agyag (Cl) 20 19 45 11 

közepes agyag (Cl) 19 15 40 8 

 

A nehéz-ejt súlyos dinamikus ver szondákban (DPH) közel két és fél méterig változó, 

de inkább alacsony ütésszámokat jegyeztünk fel. Ezt követ en közel –2,20 méter után alapozásra 

alkalmas talajra jellemz  értékeket regisztráltunk (mindhárom szondában egy vékony, laza talajra 

jellemz  réteg beékel dése figyelhet  meg, valószín leg nagyobb agyagtartalmú vagy iszap 

tartalmú homok). A mélyebb rétegekben az agyagra jellemz  alacsonyabb ütésszámokat mértünk. 

A feltárásainkban talajvizet –6,00 méteren észleltünk. A területen lév  figyel  kutakban a 

vízmélység szintén –6,00 méteren volt. 

A becsült maximális talajvízszintet a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet „Magyarország 

talajvíz térképe” alapján (8,00 méter), valamint a talajfúrásból nyert tapasztalat és a kikerült 

talajminták alapján vehetjük figyelembe. Ezeket figyelembe véve kijelenthet , hogy a talajvíz 

becsült maximális szintje a terepszint alatt kb.: 5,50 m mélységre becsülhet . 

 

A fúrásszelvények, a laboreredmények és a szondázások alapján megállapítható, hogy 

a vizsgált terület talajmechanikai adottságai közepesen kedvez ek.  
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A tervezett épület talajcserés (rétegesen tömörített kavics+ sóder vagy zúzottk  ágyazat, 

vastagsága minimum 1,00m) síkalapozással, vagy talajcserés fordított T alakú gerendarács 

alapozással lealapozható. 

 Jelent s pillérterhek esetén szóba kerülhet a mélyalapozás (cölöpözés) is, ebben az 

esetben a cölöpök teherbírásának megállapítása érdekében jelen talajvizsgálati jelentést CPT 

szondázásokkal kell kiegészíteni.    

 

 Az alapozási rendszert és az alapozási mélységet (esetleg a talajcsere mértékét) a 

pillérterhek és a padlóterhek ismeretében a statikus tervez  választja meg, figyelembe véve a 

tervezett épület tartószerkezeti kialakítását, a tartószerkezeti elemek igénybevételi adatait, a 

kapcsolódó épület alapozási síkját, a tartószerkezet és az alapozás együttdolgozását az 

altalajjal.  

 A kiemelt munkagödörben, az alapozási mélységet, illetve talajcsere esetén a talajcsere 

végleges síkját könny -ejt súlyos dinamikus szondával kell pontosítani.  

 Talajcsere esetén a beépített szemcsés paplan teherbírását „E2”, ágyazási tényez jét 

„c” és tömörségi tényez jét „Tt” tárcsás próbaterheléssel kell megállapítani, min síttetni. 

Elérend  értékek E2 100 N/mm2; Tt 2,2;  

 Az alapozás és a kavicspaplan találkozásánál figyelembe vehet  határfeszültségi 

alapértéket a teherbírási modulus E2, és ágyazási tényez  c tárcsás behajlás vizsgálat alapján 

kell megállapítani. 
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Egyéb javaslatok: 
 

 az alapok vonalán a talajt rézs sen javasolt kiemelni, a rézs  hajlásszöge ~60÷70 º, az így 

kiemelt munkaárokban kezd dhet a talajcsere (a megadott rétegekkel); 

 síkalapozás esetén meger sített, a padlóbetonnal összevasalt és egybebetonozott vasbeton 

koszorúkat kell kialakítani (vasalása statikai számítások alapján, de legalább 6 cm-

ként 8-os kengyelek); 

 az épületen belül (a padlóterhek figyelembe vételével) a padlóbeton alatt hengerléssel 

vagy Wacker döngöl vel tömörített szemcsés (zúzottk , kulékavics, kavics) feltöltést kell 

képezni, a padlóbetont alsó és fels  acélhálóval kell vasalni, a koszorúkba be kell kötni;  

 az épületen belül a padlóbeton alatt tárcsás terheléssel meg kell állapítani a lehumuszolt és 

megtömörített helyi talaj teherbírási modulusát E2, aminek várható értéke 30-35 MN/m2. 

Ennek ismeretében a padlóbeton alá, tömörített ágyazati réteget kell biztosítani, aminek a 

vastagsága függ a padlóteher nagyságától. Ismert az a szabály, hogy minden 1 cm 

kavicspaplan 1 MN/m2 E2 növekedést jelent. 

 az ágyazat k zúzalék, homokos kavics, vagy ennek megfelel  jó tehervisel , jó vízvezet , jól 

tömöríthet  és nem fagyveszélyes anyag legyen;

 a terep és a feltalaj min sítése A2 (bizonytalan); 

 a válaszfalak alatt koszorúkba bekötött vasalt padlóer sítéseket kell kiképezni, vagy a 

válaszfalak terheit az alapokra át kell terhelni;

 a nyomás alatt lév  vízvezetékeket az alapozásoktól eltávolítva, véd cs be ajánlott vezetni;

 az épület körül bitumenes kiöntés  véd járda beépítése kötelez , épülett l kifelé lejt , 2% 

kereszteséssel, a járda szélessége legalább 1,0 m; 

 a területre hulló csapadékvíz összegy jtésér l és elvezetésér l gondoskodni kell 
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9. Megjegyzések 
 

1) A talajvizsgálati jelentés megállapításai és javaslatai a fúrások helyén nyert információkon 

alapulnak. A talaj- és talajvízviszonyok a fúrások között és azokon kívül eltérhetnek a 

fúráspontokon meghatározottaktól.  

A kivitelezés során olyan viszonyokra derülhet fény, melyek a feltárásokból nem 

voltak el reláthatóak. Szükséges lehet ezért, hogy a kivitelezés során – fokozott  tervez i 

vezetés keretében – geotechnikai tervez /szakért  határozza meg a tényleges viszonyokat 

és az ennek megfelel en esetleg szükséges változtatásokat. 

2) A talajvizsgálati jelentés megállapításai és javaslatai csak az adatszolgáltatásban kapottakból 

indulhatnak ki, melyekt l a tervezés során jelent s eltérések lehetnek. Célszer  ezért, hogy a 

geotechnikai szakért t vonják be a részletes tervezési folyamatba is.    

A tervek jelent s változása esetén kiegészít  vizsgálatokra és beszámoló készítésére is 

szükség lehet. 

3) A talajer sítési és az alapozási munkák megtervezését felkérés esetén társaságunk 

készséggel elvállalja. 

4) Amennyiben a meger sítés során a feltárt talajtól eltér  talajréteg kerül felszínre, err l a 

tanulmány készít jét haladéktalanul értesíteni kell. 

5) A talajvizsgálati jelentés a tárgyi tervezési csarnoképületre vonatkozik, más helyen történ  

felhasználásához a tervez  hozzájárulása szükséges. A beszámoló nyilvánossá tétele csak a 

szerz i jog birtokosának hozzájárulásával lehetséges. 

 

 
 
 
 
 

            Mátyás Vilmos Béla Mátyás Evelyn 
Tartószerkezeti vezet  tervez  
talajmechanikai tervez  
építésügyi, tartószerkezeti és talajmechanikai          
szakért   
 MMK 13- 5955 GT-T, GT-Sz; T-T;  SZÉS-1; SZÉS-2 

               Épít mérnök 
MMK13-67640 MÉ1, MÉm1 

 



Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 1 (EOV: 701977; 256924)

Terepszint: + 1,39 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

10 6
20 5
30 4
40 5
50 3
60 5
70 9
80 8
90 6
100 6
110 4
120 3
130 4
140 3
150 3
160 3
170 3
180 4
190 3
200 3
210 2
220 3
230 3
240 5
250 5
260 5
270 10
280 12
290 11
300 10
310 11
320 9
330 9
340 5
350 5
360 4
370 3
380 4
390 8
400 8
410 8
420 9
430 11
440 10
450 6
460 3
470 2
480 2
490 1
500 2

Szondázási diagram

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)
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Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 1 (EOV: 701977; 256924)

Terepszint: + 1,39 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

510 1
520 1
530 2
540 2
550 2
560 2
570 4
580 7
590 9
600 9
610 10
620 8
630 6
640 10
650 11
660 11
670 9
680 7
690 7
700 7
710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási diagram
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Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 2 (EOV: 701995; 256902)

Terepszint: + 1,43 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

10 11
20 9
30 4
40 5
50 7
60 12
70 9
80 7
90 13
100 7
110 4
120 5
130 7
140 7
150 7
160 5
170 5
180 5
190 4
200 3
210 1
220 3
230 4
240 6
250 5
260 5
270 6
280 4
290 4
300 4
310 9
320 12
330 8
340 6
350 4
360 4
370 8
380 14
390 10
400 9
410 13
420 20
430 18
440 15
450 11
460 7
470 3
480 2
490 2
500 2

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási diagram
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Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 2 (EOV: 701995; 256902)

Terepszint: + 1,43 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

510 2
520 1
530 2
540 1
550 2
560 1
570 1
580 2
590 2
600 6
610 8
620 6
630 5
640 5
650 6
660 6
670 5
680 5
690 6
700 6
710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási diagram
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Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 3 (EOV: 702012; 256879)

Terepszint: + 1,45 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

10 1
20 2
30 3
40 3
50 3
60 5
70 7
80 7
90 5
100 6
110 7
120 8
130 8
140 7
150 8
160 9
170 7
180 7
190 3
200 4
210 3
220 4
230 5
240 6
250 9
260 9
270 8
280 6
290 5
300 2
310 2
320 1
330 3
340 8
350 8
360 7
370 9
380 9
390 7
400 11
410 16
420 19
430 12
440 10
450 8
460 10
470 13
480 12
490 10
500 5

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási diagram
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Dátum: 2019. 04. 26. Szondázás helye: Hatvan
Szondázás száma: SZ 3 (EOV: 702012; 256879)

Terepszint: + 1,45 m Helyrajziszám: 060

Mérési eredmények:

Mélység cm Ütésszám

510 3
520 2
530 2
540 2
550 2
560 2
570 2
580 3
590 2
600 3
610 4
620 4
630 4
640 5
650 6
660 7
670 10
680 9
690 10
700 11
710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

Szondázási jegyz könyv

Nehéz-ejt súlyos dinamikus szondázás (DIN 4094 szerint)

Szondázást végezte: Napkapu Bt.

Szondázási diagram
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1!
lap

1,5  m  m   1,5  

 1,25  

1    1  

 0,75  

0,5    0,5  

 0,25  

0    0  

 0,25  

-0,5    -0,5  

 0,75  

-1    -1  

 1,25  
 
-1,5    -1,5  

 1,75  

-2    -2  

 2,25  

-2,5    -2,5  

 2,75  

-3    -3  

 3,25  

-3,5    -3,5  

 3,75  

-4    -4  

 4,25  

-4,5    -4,5  

Fúrás helye:
Hatvan; hrsz.: 060

Napkapu Bt.. Szerkesztette:
Keindl József

Kelt:
2019.05.F1. fúrás

+ 1,40 m F2. fúrás

+ 1,33 m

Fúrásainkban a talajvíz -6,00 m 
jelentkezett. (2019. 04.)

közepes agyag

0,70

homok 

iszapos homok

iszapos homok

iszapos homok

iszapos homok / agyagos homok

sovány agyag

építési törmelékkel szennyezett tölt föld

homokos 
agyagos iszap

homok

homok

0,50

1,80

2,10

3,00

4,50

5,70

0,20

1,30

1,80

3,50

3,80

4,20

4,80

5,70



1!

lap

1  m  m   1  

 ,5  

0    0  

 -0,5  

-1    -1  

 -1,5  

-2    -2  

 -2,5  

-3    -3  

 -3,5  

-4    -4  

 -4,5  

 

-5    -5  

 -5,5  

-6    -6  

 -6,5  

-7    -7  

 -7,5  

-8    -8  

 -8,5  

-9    -9  

 -9,5  

-10    -10  

 -10,5  

-11    -11  

Fúrás helye: 
Hatvan; hrsz.:060

Napkapu Bt. Szerkesztette:
Keindl József

F1-es fúrásszelvény 

A talajvíz -6,00 méteren jelent meg.
(2019. 04.)

w % wL wp Ip Ic e nkavics homok iszap agyag cu

nehéz-ejt súlyos 
dinamikus szonda

c

5,70

3,00

1,80

0,50

0,90

2,10

sötétbarna homok (Sa)

sárgásbarna vizes homok (Sa) 12,0 0 100 0 0 5,00

sárga durva homok (Sa) 15,5 6 91 3 0 5,90

6,20

sárgásszürke kemény 
sovány agyag (Cl) 34,8 18,2 16,6 1,1715,4

szürke iszapos durva homok 
(siSa) 13,1 0 81 19 0 24,3

4,50

szürke vizes iszapos homok (siSa)

barna iszapos homok (siSa)

rozsdabarna iszapos 
homok (siSa)

13,3 0 81 18 1 22,1

11,2 0 72 24 4 44,7
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1!

lap

1  m  m   1  

 ,5  

0    0  

 -0,5  

-1    -1  

 -1,5  

-2    -2  

 -2,5  

-3    -3  

 -3,5  

-4    -4  

 -4,5  

 

-5    -5  

 -5,5  

-6    -6  

 -6,5  

-7    -7  

 -7,5  

-8    -8  

 -8,5  

-9    -9  

 -9,5  

-10    -10  

 -10,5  

-11    -11  

Fúrás helye: 
Hatvan; hrsz.:060

Napkapu Bt. Szerkesztette:
Keindl József

F2-es fúrásszelvény 

A talajvíz -6,00 méteren jelent meg.
(2019. 04.)

w % wL wp Ip Ic e nkavics homok iszap agyag cu

nehéz-ejt súlyos 
dinamikus szonda

c

5,70

3,80

1,80

0,50

0,70

1,30

sárgásbarna vizes homokos 
agyagos iszap (saclSi)

sárga durva homok (Sa) 7,00 7 90 3 0 5,60

6,50

sárga merev közepes 
agyag (Cl)

46,8 18,3 28,5 0,9420,0

4,80

4,20

sárga agyagos homok (clSa) 12,0 0 67 26 7 76,3

sárga durva homok (Sa) 7,00 7 90 3 0 5,60

sárga agyagos homok (clSa) 12,0 0 67 26 7 76,3
3,50

0,20

rozsdabarna kemény 
sovány agyag (Cl) 36,5 18,7 17,8 1,3213,0

építési hulladékkal szennyezett tölt föld

barna iszapos homok (siSa)

sötétbarna iszapos homok (siSa)

sárga iszapos homok (siSa) 16,0 0 72 28 0 22,8
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Szemeloszlási vizsgálatok

                   munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/53,1400001/

szitálva: m (g) 53,82 ülepítve: azonosító fúrás szám F1

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) mélység (m) 1,3m

63 0,045  víztartalom 12,0%

50 0,029

31,5 0,017

22,4 0,01 összetétel Cl (%) 0

16 0,005 Si (%) 0

11,2 0,002 Sa (%) F-M-C 15-35-50=100

8 0,001 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,752

2 1E-07 100,00 d10 (mm) 0,149

1 13,26 75,36 Cu (-) 5,0

0,5 20,15 37,92 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,307

0,25 10,35 18,69 sziv.tény. n (%) 41

0,125 6,23 7,12 (Zamarin) k (m/mp) 2,3E-04

0,063 3,15 1,26 egyéb

          megnevezés: homok (Sa)

Megjegyzés:
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20 2 0,63 0,2 0,02 0,0026,3 0,063 0,006363

ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/52,5400001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 65,23 ülepítve: azonosító fúrás szám F1

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 2,0m

63 0,045 16,26 szögletes  víztartalom 13,3%

50 0,029 10,32 sarkos

31,5 0,017 8,23 koptatott

22,4 0,01 4,11 gömbölyű összetétel Cl (%) 1

16 0,005 3,02 Si (%) 18

11,2 0,002 1,11 Sa (%) F-M-C 14-29-38=81

8 0,001 0,56 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,597

2 1E-07 100,00 d10 (mm) 0,027

1 12,53 80,79 Cu (-) 22,1

0,5 18,23 52,84 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,041

0,25 10,32 37,02 sziv.tény. n (%) 41

0,125 7,23 25,94 (Zamarin) k (cm/mp) 4,0E-04

0,063 4,23 19,45 egyéb

          megnevezés: iszapos homok (siSa)

Megjegyzés:
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20 2 0,63 0,2 0,02 0,0026,3 0,063 0,006363

ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/54,3900001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 56,04 ülepítve: azonosító fúrás szám F1

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 2,3m

63 0,045 1,01 szögletes  víztartalom 15,5%

50 0,029 sarkos

31,5 0,017 koptatott

22,4 0,01 gömbölyű összetétel Cl (%) 0

16 0,005 Si (%) 3

11,2 0,002 Sa (%) F-M-C 15-35-41=91

8 0,001 Gr (%) F-M-C 6-0-0=6

4 1E-07 100,00 jellemzők d60 (mm) 0,728

2 3,26 94,18 d10 (mm) 0,124

1 10,63 75,21 Cu (-) 5,9

0,5 18,63 41,97 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,214

0,25 11,59 21,29 sziv.tény. n (%) 41

0,125 6,26 10,12 (Zamarin) k (cm/mp) 1,1E-02

0,063 4,02 2,94 egyéb

          megnevezés: homok (Sa)

Megjegyzés:
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ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/56,3300001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 69,35 ülepítve: azonosító fúrás szám F1

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 3,2m

63 0,045 15,52 szögletes  víztartalom 13,1%

50 0,029 10,23 sarkos

31,5 0,017 4,03 koptatott

22,4 0,01 1,32 gömbölyű összetétel Cl (%) 0

16 0,005 0,21 Si (%) 19

11,2 0,002 Sa (%) F-M-C 9-30-42=81

8 0,001 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,680

2 1E-07 100,00 d10 (mm) 0,028

1 20,36 70,64 Cu (-) 24,3

0,5 13,26 51,52 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,073

0,25 15,23 29,56 sziv.tény. n (%) 41

0,125 4,23 23,46 (Zamarin) k (cm/mp) 1,3E-03

0,063 3,25 18,77 egyéb

          megnevezés: iszapos homok (siSa)

Megjegyzés:
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ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Megbízó:

Mintavétel helye:

Minta jele:

Mintavétel ideje:

Folyási határ 
Sodrási határ
Plasztikus index
Természetes víztartalom
Relatív konzisztencia index
Talajnév: sovány agyag
Talajállapot: kemény

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajmechanikai vizsgálatok
Konzisztenciahatárok

MSZ 14043/4-1980
Terrapond Kft.
Hatvan, Hrsz.: 060.
F1/4,9m

Folyás Sodrás

29,56 32,25 33,33 29,35 23,70
mdi+ti [g] 25,02 28,03 28,73 26,52

mni+ti [g]

18,2

21,60
ti     [g] 10,09 15,69 16,56 11,01 11,01

18,2
ütésszám n 36 26 18

wi  [%] 30,4 34,2 37,8

wL [%] 34,8
wp [%] 18,2
Ip [%] 16,6
wn [%] 15,4
 Ic [-] 1,17
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Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/33,3600001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 46,32 ülepítve: azonosító fúrás szám F1

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 6,0m

63 0,045 24,32 szögletes  víztartalom 11,2%

50 0,029 20,13 sarkos

31,5 0,017 16,96 koptatott

22,4 0,01 14,23 gömbölyű összetétel Cl (%) 4

16 0,005 8,32 Si (%) 24

11,2 0,002 3,65 Sa (%) F-M-C 23-39-9=72

8 0,001 1,98 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,268

2 d10 (mm) 0,006

1 1E-07 100,00 Cu (-) 44,7

0,5 6,59 85,77 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,019

0,25 13,26 57,15 sziv.tény. n (%) 41

0,125 8,56 38,67 (Zamarin) k (cm/mp) 8,6E-05

0,063 4,95 27,98 egyéb

          megnevezés: iszapos homok (siSa)

Megjegyzés:
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H A

20 2 0,63 0,2 0,02 0,0026,3 0,063 0,006363

ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Szemeloszlási vizsgálatok

                   munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/41,43000001/

szitálva: m (g) 57,63 ülepítve: azonosító fúrás szám F2

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) mélység (m) 1,6m

63 0,045 25,03  víztartalom 16,0%

50 0,029 20,01

31,5 0,017 12,32

22,4 0,01 5,11 összetétel Cl (%) 0

16 0,005 0,79 Si (%) 28

11,2 0,002 Sa (%) F-M-C 19-32-21=72

8 0,001 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,319

2 1E-08 100,00 d10 (mm) 0,014

1 8,23 85,72 Cu (-) 22,8

0,5 6,23 74,91 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,045

0,25 13,25 51,92 sziv.tény. n (%) 41

0,125 9,21 35,94 (Zamarin) k (m/mp) 4,9E-06

0,063 4,51 28,11 egyéb

          megnevezés: iszapos homok (siSa)
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ISZAP(Si)KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) AGYAG
(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/48,9500001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 50,35 ülepítve: azonosító fúrás szám F2

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 2,1m

63 0,045 0,61 szögletes  víztartalom 7,0%

50 0,029 sarkos

31,5 0,017 koptatott

22,4 0,01 gömbölyű összetétel Cl (%) 0

16 0,005 Si (%) 3

11,2 0,002 Sa (%) F-M-C 14-35-41=90

8 0,001 Gr (%) F-M-C 7-0-0=7

4 1E-07 100,00 jellemzők d60 (mm) 0,757

2 3,62 92,81 d10 (mm) 0,134

1 10,23 72,49 Cu (-) 5,6

0,5 15,63 41,45 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,222

0,25 10,24 21,11 sziv.tény. n (%) 41

0,125 6,21 8,78 (Zamarin) k (cm/mp) 1,2E-02

0,063 3,02 2,78 egyéb

          megnevezés: homok (Sa)

Megjegyzés:
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(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálatok

munkahely: Hatvan, Hrsz.: 060.

/45,8400001Hatvan, HrHatvan, Hr  

szitálva: m (g) 68,32 ülepítve: azonosító fúrás szám F2

d (mm) mi (g) a (%) d (mm) a (%) lesszemű mélység (m) 3,7m

63 0,045 29,03 szögletes  víztartalom 12,0%

50 0,029 20,35 sarkos

31,5 0,017 15,46 koptatott

22,4 0,01 12,69 gömbölyű összetétel Cl (%) 7

16 0,005 9,32 Si (%) 26

11,2 0,002 7,26 Sa (%) F-M-C 8-29-30=67

8 0,001 6,11 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0

4 jellemzők d60 (mm) 0,458

2 1E-07 100,00 d10 (mm) 0,006

1 10,32 84,89 Cu (-) 76,3

0,5 15,32 62,47 tájékoztató dm (Zam.) (mm) 0,015

0,25 13,23 43,11 sziv.tény. n (%) 41

0,125 4,32 36,78 (Zamarin) k (cm/mp) 5,1E-05

0,063 2,65 32,90 egyéb

          megnevezés: agyagos homok (clSa)

Megjegyzés:
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(Cl)dur(C) köz(M) apr(F) dur(C) köz(M) fin(F) dur(C) köz(M) fin(F)



Megbízó:

Mintavétel helye:

Minta jele:

Mintavétel ideje:

Folyási határ 
Sodrási határ
Plasztikus index
Természetes víztartalom
Relatív konzisztencia index
Talajnév: közepes agyag
Talajállapot: merev

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajmechanikai vizsgálatok
Konzisztenciahatárok

MSZ 14043/4-1980
Terrapond Kft.
Hatvan, Hrsz.: 060.
F2/5,3m

Folyás Sodrás

31,01 36,23 29,95 28,35 23,70
mdi+ti [g] 26,68 30,01 25,01 25,65

mni+ti [g]

18,3

21,60
ti     [g] 15,65 16,25 15,57 10,88 10,88

18,3
ütésszám n 38 27 16

wi  [%] 39,3 45,2 52,3

wL [%] 46,8
wp [%] 18,3
Ip [%] 28,5
wn [%] 20,0
 Ic [-] 0,94
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Megbízó:

Mintavétel helye:

Minta jele:

Mintavétel ideje:

Folyási határ 
Sodrási határ
Plasztikus index
Természetes víztartalom
Relatív konzisztencia index
Talajnév: sovány agyag
Talajállapot: kemény

Ip [%] 17,8
wn [%] 13,0
 Ic [-] 1,32

wL [%] 36,5
wp [%] 18,7

18,7
ütésszám n 34 24 16

wi  [%] 32,4 36,9 40,7 18,7

21,60
ti     [g] 10,85 10,81 11,02 9,94 9,94

mdi+ti [g] 24,25 22,41 23,32 21,41

mni+ti [g] 28,59 26,69 28,32 23,56 23,70

Terrapond Kft.
Hatvan, Hrsz.: 060.
F2/6,2m

Folyás Sodrás

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajmechanikai vizsgálatok
Konzisztenciahatárok

MSZ 14043/4-1980
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 lépték:

rajz neve:

 rajzszám:

 dátum:

 terv fajta:

Engedélyezési terv

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása.
Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi
jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a
PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.

E-00

Helyszínrajz

M 1:1000 2019.05.29.

Dorn Milán

Euroinvestmetal Kft.
1221 Budapest, Ady Endre utca 3.

terv neve:

építés helyszíne:

építtető neve:

villamos tervező neve:

gépész tervező neve:

tartószerkezeti tervező neve:

Ambrus Ádám
építész tervező

Dr. Medek Ákos
tartószerkezeti vezető tervező

tartószerkezeti tervező neve:

építész tervező neve:

tűzvédelmi tervező neve:

Raktárcsarnok építése

Kis Róbert
építész tűzvédelmi tervező

Vörös Tamás
épületgépész felelős tervező
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telephely

060
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közút
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a

tervezett szikkasztó

tervezett zárt

szennyvíztározó

tervezett szikkasztó

burkolt felület:

meglévő kapubehajtó

tervezett csarnoképület
±0,00=+124,10 m Balti tenger szint feletti magasság

    K/hu jelű övezet

Max. beépítettség  40% 

Min. zöldfelület  40% 

Max. építménymagasság  16 m 

   

Telekterület 33486 m2 100% 

Tervezett épületek bruttó alapterülete 1724,24 m2 5,15%

Meglévő épületek bruttó alapterülete 24,30 m2 0,07%

Meglévő és Tervezett épületek bruttó alapterülete 1748,54 m2 5,22% < 40% 

 

Tervezett burkolt felület 2384 m2 7,12% 

Tervezett zöldfelület mértéke 29413,46 m2 87,84% > 40% 

Tervezett épületmagasság 7,06 m 7,06 < 16 

épületmagasság számítás:

(453,24+206,14+453,24+206,14)/(67,39+26,03+67,39+26,03)=1318,76 m2 / 186,84 m=7,06 m
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