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Összefoglaló 

Az engedélykérő, GIANT Gyártó Hungary Kft. kerékpár gyártó üzemet kíván létesíteni a Gyöngyösi 

Ipari Park, 11239 helyrajzi számú, 120 000 m2 területű telkén, I. és II. fázisra osztva. Jelen 

engedélyezés az I. és II. fázisra együttesen terjed ki, a következő bekezdésben (illetve az 1.3.5 

valamint 1.4.3 fejezetben részletesen) megadott lehatárolás szerint. 

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 3. mellékletének, „128) Egyéb, az 1–

127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 

a) 3 ha területfoglalástól” pontjának hatálya alá tartozik. Emiatt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 

szükséges, ehhez került kidolgozásra ez az előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD). Jelen EVD lefedi 

az I. + II. fázis teljes területfoglalását (minden kapcsolódó építménnyel, pl. parkolók, csapadékvíz 

elvezetés, fűtési technológia, stb.). A létesítményben – hasonlóan a hollandiai referencia üzemhez – 

távlatilag kerékpár vázak helyszíni összehegesztését és festését is tervezik, de ezek csak 2020-2021 

időtávon valósulhatnak meg; jelenleg csak ki lesz építve, fenn lesz tartva ezen műveletek számára a 

hely az I. és II. fázis építményein belül. Ezen funkciók jövőbeni, tényleges létesítése a Khvr. szerinti 

„jelentős változtatás” keretében történik majd. (A festő és hegesztő részleg megvalósulásáig is képes 

lesz a gyöngyösi üzem működni, mert eddig az anyavállalat más üzemeiben összeállított és festett 

vázak beszállítása történik, és már ezekből indul ki a termelés.). Az összeszerelő kapacitás 

megvalósítható és bővíthető a II. fázisban a csak később létesítendő festő és hegesztő részleg(ek) 

nélkül is; a szükséges közmű és energia-ellátás (pl. beépített kazán teljesítmény) már eleve a teljes 

kiépítettség állapotára épül ki, és ezt jelen EVD-ben így vizsgáljuk. 

A tervezett ütemezés alapján: 

● a telepítés megkezdésének várható ideje: 2018. július; építés időszaka I. fázis: 2019. 2. 

negyedévig 

● I. fázis: összeszerelő sorok működésbe állás: 2019. 2. negyedév;  

● II. fázis építése: 2020-2021 között; 

● II. fázis termelése indul: 2021-ben; 

● a teljes (I. + II.) létesítmény termelés-felfutása tervezetten 2023-ban éri el a 100%-ot. 

A teljes beruházási terület (a jövőbeni bővítési, tartalék területtel együtt) az Ipari Park jelenlegi 

területére esik; művelési ágát tekintve „kivett beruházási célterület”. Ez Gyöngyös hatályos 

területrendezési terve alapján „Gip - gazdasági (ipari) övezet” besorolású terület. A területet északról 

és délről szintén „Gip” övezetek határolják, keletről Gksz – azaz gazdasági-kereskedelmi terület; 

nyugatról pedig (a jelentős, ~220 m távolságban található Külső-Mérges-patakon túl) „Má – 

mezőgazdasági terület”. Az üzem telepítéséhez a helyi településrendezési eszközöket, a környező 

területek területhasználati besorolását nem kell megváltoztatni. A beruházási terület elhelyezkedése 

környezeti szempontból kedvező, mivel egyrészt jelentős, min. 1500 m távolságra található a 

legközelebbi lakó épületektől (Gyöngyöshalász, Vasú utca); másrészt a közvetlenül mellette található 

3210 sz. (Csonka J.) úton az M3 autópálya közvetlenül elérhető (~1,8 km), azaz az üzem forgalma 

nem vagy alig terheli a lakóterületek útjait. 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció főbb megállapításai: 

i. a várható környezeti hatások minden tekintetben – a KHT módszertana szerinti1 - „semleges”, 

vagy „elviselhető” kategóriába esnek, mind a telepítés (építés), mind a normál működés (vagy 

akár a felhagyás) fázisában, 

ii. jelentős környezeti hatás nem várható, így környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás kizárható, még egy esetleges havária esetben is. A 

létesítést kizáró vagy érdemben korlátozó ok nem merült fel, 

                                                      
1 A KHT hatásminősítés módszertana és háttere a 2. fejezetben található. 
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iii. a releváns termelési küszöbértékek, mindenek előtt az oldószer felhasználás (VOC kg/h, t/év) 

alapján megállapítható, hogy az előzetes tervek alapján a jövőben tervezett festés még a II. 

ütem teljes kiépülése esetén sem tartozik majd a Khvr. 2. mellékletének hatálya alá, azaz 

egységes környezethasználati engedélyezés nem szükséges. (Ennek oka, hogy kizárólag 

vízbázisú festékeket fognak használni; az alkalmazandó porfesték pedig eleve VOC mentes 

lesz.) A tervezett tevékenységet szakterületi környezetvédelmi engedélyek (pl. levegős 

pontforrás engedély, szennyvíz kibocsátási engedély a csapadékvíz tisztításhoz kapcsolódóan) 

későbbi fázisban történő megszerzésével lehet folytatni. 

Az EVD kidolgozásához, különösen a technológiai leírásokhoz kapott adatok a GIANT anyavállalat 

Hollandiában (Lelystad) működő, nagyon hasonló kerékpár üzemén alapulnak. A Gyöngyösön 

tervezett technológia illetve a tevékenység alapvetően jelentős arányú élőmunkát igényel, a 

technológia igénye nem jelentős. A tevékenység tömör ismertetése: az üzembe beérkező néhány 

„nagy” alkatrészből (váz, kerékfelni, küllők, kormány), és nagyszámú apró alkatrészből kézi 

(pneumatikus működtetésű) munkaállomásokon, illetve szerelősoron kerékpárok összeszerelése 

történik. Az I. és II. fázis technológiájának környezeti szempontból releváns eleme a hőtermelés, 

amelyhez földgáz üzemű kazánokat építenek be. A most beépíteni tervezett kazán kapacitás 

nemcsak a kommunális (fűtési) hőigényt lesz képes kiszolgálni, hanem a később (2020-2021-ben) 

létesítendő festő-szárítók hőigényét is. Kizárólag földgáz üzemű, modern (3 db x 1000 kW/db 

Viessmann) kazánok kerülnek beépítésre, amelyek CO, és NOx légszennyező anyagokat bocsátanak 

ki. A légszennyező anyag kibocsátások a vonatkozó határértékek alatt maradnak. Bűzkibocsátás, 

bűzterhelés a létesítményből nem várható; ebből is következően külön védelmi övezet megállapítása 

nem szükséges. Technológiai szennyvíz nem keletkezik az üzemben, csak kommunális szennyvíz, 

melyet közcsatornára bocsátanak. 

Légszennyező anyagok és zaj tekintetében terjedési számítások készültek, amelyek alapján 

megállapítható, hogy az üzem működése - mind az üzem közvetlen működése, mind a hozzá 

kapcsolódó szállítás, forgalom – kapcsán a kialakuló légszennyezettség és zajterhelés a legközelebbi 

lakó területek esetében is határérték alatti marad. A változás gyakorlatilag érzékelhetetlen mértékű 

lesz a lakott területeken az üzem működése kapcsán. Az üzem hőtermelő technológiáját három 

darab, kondenzációs földgáz kazán adja, egyenként 787 - 1400 kW teljesítménnyel. Az ezek 

kibocsátásaiból adódó hatásterület a kazán kémények köré írható 140 m sugarú kör, amely túlnyomó 

részben a saját telekterületre esik, de az ipari park területén kívül már gyakorlatilag kimutathatatlan 

mértékű lesz az üzem miatti levegőterhelés. A levegőminőségi szempontú hatásterület NOx esetében 

határozható meg, és a maximális koncentráció növekmény is csak 8,1%-a a vonatkozó határértéknek; 

így az alapterheltség és az üzem működéséből származó levegőterhelés eredője is biztonsággal a 

vonatkozó légszennyezettségi határérték illetve irányérték alatt marad. 

Az üzem az Ipari Parkban meglévő közművekre csatlakozik: villamos hálózat, földgáz hálózat, ivóvíz 

és szennyvíz csatorna. Ezek bővítése az Ipari Park szintjén nem szükséges; a városi szennyvíztisztító 

telep kapacitása és tisztítási hatásfoka megfelelő. Az üzem burkolt, közlekedési felületeiről (Pureco) 

olajfogó műtárgyon megtisztítva (szükség esetén záportározóban, telephelyi vízvisszatartást 

alkalmazva) kerül a csapadékvíz az Ipari Park elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózatába, majd a 

Külső-Mérges-patakba, mint végső befogadóba. 

A létesítményben keletkező hulladékok abszolút domináns hányada (>99%) nem veszélyes hulladék 

lesz, elsődlegesen csomagolási hulladék; amelyet hasznosításra adnak majd át hulladékkezelőnek. A 

telephelyi (szelektív) gyűjtésen kívül az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez; 

külső féltől hulladékot nem vesz át. 

A létesítmény klíma-biztosságát elsődlegesen a szabványban előírnál szigorúbban méretezett 

csapadékvíz elvezető rendszerek, záportározó (vízvisszatartás) kiépítése, és jó hőszigetelő 

képességgel rendelkező üzemcsarnok(ok) biztosítják. Ezáltal a nyári túlmelegedés elleni védelem 

(dolgozói komfort) és a minél kisebb – fűtési illetve hűtési - energiaszükséglet biztosított lesz. Nem 

mellékesen eleve az üzem terméke, a kerékpár (illetve a kerékpáros közlekedés segítése) mind klíma 

hatáscsökkentési, mind adaptációs szempontból előnyös. 
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A város illetve a telephely épített környezetét, régészeti vagy egyéb kulturális örökséget az üzem 

létesítése és működése nem érinti. Az üzem betelepülése előnyösen érinti az Ipari Park, illetve 

Gyöngyös város – illetve a kistérség - foglalkoztatottságát, helyi jövedelemtermelő képességét. 
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1 Alapadatok 

1.1 A tervezett tevékenység célja és Khvr. szerinti besorolása 

Az Engedélykérő kerékpár összeszerelő üzem létesítését tervezi a Gyöngyösi Ipari Park területén. 

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khvr) 3. számú 

mellékletében a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek között szerepel, mint: 

● 128) Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy 

beépítésre szánt területen, a) 3 ha területfoglalástól. 

Megemlítjük, hogy a jövőben tervezett festő részleg üzembe állása (teljes kiépítettség) esetén sem 

fog a Khvr. 2. melléklet 12. pontjában megadott (oldószer felhasználó) tevékenység hatálya alá 

tartozni, mivel jelentősen a megadott küszöbértékek alatt marad (az alkalmazott vízbázisú vagy VOC-

mentes festékek miatt). 

Jelen dokumentáció üzleti titkokat vagy minősített adatot nem tartalmaz.  

1.2 Az engedélykérő alapadatai 

A Giant Manufacturing Co. Ltd. (Giant) a világ egyik legnagyobb, Tajvan-i székhelyű kerékpárgyártója, 

amelynek Tajvanon, Hollandiában és Kínában van jelenleg üzeme. A Giant céget 1972-ben 

alapították, és 2012-re (50 országban) összesen ~6,3 millió kerékpárt gyártott és értékesített. 

Az engedélykérő (a Giant Co Ltd magyarországi leányvállalata): 

● Neve: GIANT Gyártó Hungary Kft. (a továbbiakban „Giant”, vagy „Engedélyes”) 

● Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 

Megjegyzés: jelen EVD kidolgozásának időpontjára a KÜJ szám még nem állt rendelkezésre, és a 

telekújraosztás miatt KTJ szám még nem kérhető. Ezeket az engedélyezés későbbi fázisában az 

Engedélyes megkéri. 

Kapcsolattartók az előzetes vizsgálati eljárásban: 

● TECTON Kft., 1031 Budapest, Záhony u. 7. („I” épület, 2. emelet) 

– Viszoki Csaba, Tel: +36-1-326 1090; E-mail: csaba.viszoki@tecton.co.hu 

● Mott MacDonald Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. F/7. 

– Mayer Zoltán, Tel: +36 -1-288-1066; E-mail: zoltan.mayer@mottmac.com 

1.3 A tervezett tevékenység alapadatai 

1.3.1 A tevékenység volumene 

Az üzem hagyományos kerékpárokat és elektromos kerékpárokat (e-bike) fog gyártani. Jelen előzetes 

vizsgálat az üzem I. és II fázisra egyaránt kiterjed, de azzal a kitétellel, hogy a 2020-2021 időtávon 

létesítendő festő és hegesztő részleget nem fedi le, mivel ezek tényleges technológiája, pontos 

paraméterei még nem ismertek. (Ha ezek telepítése aktuálissá válik, akkor „jelentős változtatás” 

keretében újabb EVD dokumentáció kerül benyújtásra.) 
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Az üzem tervek szerinti maximális kapacitása: 

 I. fázis I + II. fázis együtt 

kerékpár (hagyományos) 430.000 db/év 950.000 db/év 

elektromos kerékpár (e-bike) 30.000 db/év 60.000 db/év 

Megjegyzés: az e-bike-ok esetében a kerékpárokba építendő akkumulátorok teljesen kész állapotban 

érkeznek az üzembe; így akkumulátor gyártás sem most, sem a későbbi fázisban nem tervezett. 

(Emiatt nem sorolható a Khvr. 3. melléklet 66. („akkumulátorgyár”) pontjának hatálya alá.) 

1.3.2 A telepítés, működés és kapacitáskihasználás tervezett ütemezése, működési rend 

Az üzem létesítésének egyes ütemei: 

– I. fázis: 4 összeszerelő sor, készen beszállított kerékpár vázakból indul ki az összeszerelés 

– II. fázis: további 4 összeszerelő sor 

– távlati fázis: esetleges távlati (~2025-2028 utáni) bővítés lehetősége, további (+2 db) 

összeszerelő sorokkal, de ennek részletei nem ismertek; jelen engedélyezésnek nem része. 

Jelen EVD az I. és II. fázisra terjed ki, ezek minden épületére, építményére (pl. parkolók, porta, stb.), 

a technológiára (kézi összeszerelő sorokra), valamint kapcsolódó tevékenységekre (hőtermelés, 

sűrített levegő előállítás). 

A fentiekre tekintettel: a telepítés, működés és kapacitáskihasználás tervezett ütemezése: 

● a telepítés megkezdésének várható ideje: 2018. július; 

● I. fázis építése: 2018 3. negyedévtől 2019 2. negyedévig; 

● I. fázis: összeszerelő sorok működésbe állás: 2019. 2. negyedév;  

● II. fázis építése: 2020-2021 között; 

● II. fázis termelése indul: 2021-ben; 

● a teljes (I. + II.) létesítmény termelés-felfutása tervezetten 2023-ban éri el a 100%-ot, de ez az 

aktuális piaci megrendelések ütemétől is függ. 

Az üzem működési rendje:  

A működés során a gyár munkanapokon, napi 2 x 8 órás üzemben termel, a szükségszerű leállások, 

illetve kötelező munkaszüneti napok figyelembevételével. 

A tervezett éves munkanapok száma: 220 munkanap/év. (Az I. és II. fázisban egyaránt.) 

1.3.3 A tevékenység helye, területigénye, valamint a környező területhasználatok 

A telephely a Gyöngyösi Ipari Park területén, Gyöngyöstől délre a 3210. sz. út (Csonka János út) 

nyugati oldalán helyezkedik el, az M3 autópálya – Gyöngyös kelet [78 kmsz.] - lehajtójától ~1,8 km-re. 

A területet északról a Kandó Kálmán utca, délről a Jedlik Ányos utca, nyugatról (a távlati bővítési 

tartalék területen túl) a Külső-Mérges-patak határolja. 

2018-ban az Engedélyes megbízásából telekcsoport újraosztás történt. A telekosztás utáni, jelenleg 

hatályos állapot szerint az üzem – jelen EVD által lefedett I. és II. fázisa - a következő helyrajzi számú 

területekre esik: 

– hrsz: 11241/1 „kivett beépítetlen terület” 0,3185 hektár 

– hrsz: 11239 „kivett beruházási célterület” 12,0000 hektár 

 összesen: 12,3185 hektár 

A telepítési hely lehatárolása (Földhivatali) helyszínrajzon a 2 ábrán látható, áttekintő térkép és 

részletes helyszínrajz a „B” illetve „C” mellékletben található. 
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A telekcsoport újraosztása előtti állapotot a következő táblázat foglalja össze. 

1. Táblázat: Telekcsoport újraosztás előtti és utáni (jelenlegi) állapot a beruházási területen 

 

Forrás: Geodézia Kelet Zrt: Változási Vázrajz a 11214/1, 11214/2, 11239, 11243, 11410 hrsz-ú földrészletek telekcsoport 
újraosztásáról. 2018.05.05. 

1. Ábra: A beruházási terület elhelyezkedése áttekintő térképen 

  
Forrás: Google Earth Pro és saját szerkesztés 

A tervezett beruházásnak helyet adó Gyöngyösi Ipari Park 1999-ben alakult és az „Ipari Park” címet 

2000-ben nyerte el. A beruházási terület jelenleg beépítetlen és jelenleg is az Ipari Park része. Az 

Ipari Park jelenlegi mérete mintegy 100 hektár, amely bővíthető, de a tárgyi beruházás területe – 

beleértve akár a távlati fejlesztési fázis területigényét („tartalék” területet is) – elfér a meglévő ipari 

parki területen. 

A tervezett üzem mellett, attól délre található a Procter & Gamble Hyginett (pelenkagyár) meglévő 

üzeme; a terület északi oldalán Seissenschmidt Kft. fémmegmunkáló üzeme található.  
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2. Ábra: A tervezett telephely lehatárolása (I + II ütem együttes területe) 

 
Forrás: Tecton adatszolgáltatás  

3. Ábra: A telephely és a környező területek övezeti besorolása  

 
Forrás: Gyöngyös Város Szerkezeti Terve; Régió Városépítészeti Kft és saját szerkesztés 
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Településrendezési eszközök 

Ahogy a fentebbi, Szerkezeti Terv kivonat alapján látható, a kerékpárgyár tárgyi (I + II. fázis) 

létesítéséhez településrendezési eszköz módosítása, övezeti átsorolások nem szükségesek. Az 

üzem, és annak távlati bővítési területe is „GIP - gazdasági (ipari)” övezetbe esik.  

Nem szükséges az Ipari Park bővítése, továbbá nem szükséges a beruházási helyszínnel 

szomszédos területek övezeti besorolásának megváltoztatása, vagy funkciójának megváltoztatása.  

Helyfoglalás/Területigény 

Telephely összesített tervezési adatai: 

● a telephely összterülete (I és II. fázis együttesen): 120 000 m2 

● bruttó beépítettség I. ütem:      29 135 m2 

● bruttó beépítettség II. ütem:     39 860 m2 

● beépítettség aránya I. fázis:    24,28%   (max. előírt: 48%) – megfelel 

● beépítettség aránya II. fázis:    33,22%   (max. előírt: 48%) – megfelel 

● zöldfelületi mutató I. fázis:     66,89%   (min. előírt: 20%) – megfelel 

● zöldfelületi mutató II. fázis:     37,12%   (min. előírt: 20%) – megfelel 

(Az esetleges távlati (2028 utáni) fázis építményeinek területfoglalását a fenti számok nem 

tartalmazzák, ezek helye a jelenlegi fázisban, mint extenzív zöldfelület marad fenn a telephelytől 

nyugatra – lásd a mellékletben található térképen.) 

Részletes helyszínrajzot lásd a „C” mellékletben. A következő ábra a telephelyen létesítendő 

építményeket és azok elhelyezkedését mutatja be. 
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4. Ábra: Az I + II fázisban telepítendő épületek, építmények elhelyezkedése a telephelyen 

 
Forrás: Tecton Kft. 

1.3.4 A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 

A tervezett üzem (jelen engedélyezés tárgyát képező I. és II. fázisa) két nagy épületblokként valósul 

meg, amelyek 15 m távolságra találhatók egymástól, és amelyeket fedett, zárt konvejor pálya köt 

össze. Kifejezetten jelentős méretűek az alapanyagok és késztermékek tárolói. A fő épületeken kívül 

üzemi utak, parkolók, buszmegálló létesül a helyszínen. Jelen engedélyezés tárgyát képző I. + II. fázis 

telekterületén belül, annak É-i oldalán egy jelentős méretű konténerparkoló is létesül, és amelyet 

szürke színű „egybefüggő” terület jelöl a 4. ábrán. 

2. Táblázat: Létesítendő épületek, építmények az I. és II. fázisban2 

Épületrész fázis / funkció /megjegyzés alapterület (m2) /  
magasság (m) 

   

                                                      
2 Jelen EVD hatálya alá tartozó fázisok és technológiák pontos lehatárolását folyamatábrán lásd az 1.3.5.1 fejezetben. 
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Épületrész fázis / funkció /megjegyzés alapterület (m2) /  
magasság (m) 

01 Főépület 

(földszint + 
mezzazine) 

I. fázisban: összeszerelő sorok. Összeszerelő üzemrész. 
Adminisztrációs, szociális épület. Alkatrész raktár. Készárú raktár. 

23.631 m2 

10-12 m 

02 Festőüzem 
(földszint, 
csarnoktér) 

I. fázisban: jelenleg üresen marad. (Kiépítéséig más üzemben 
már lefestett vázak beszállítása történik.) 

5.436 m2 

12-14 m 

03-09 I. fázisban: egyéb kisebb épületek. Porta, bicikli tároló, veszélyes 
anyag tároló, hulladék gyűjtőhely3, közműellátó épületrészek, 
összekötő híd 

300 m2 

~3-6 m 

01-II 
 

II. fázis: Alkatrész raktár 

II. fázis: Készárú raktár 

5.583 m2 

10-12 m 

02-II II fázis: Váz hegesztő részleg  5.175 m2 
12 m 

Burkolt felületek   

út, parkoló VIP, látogatói és dolgozói szgk. parkolók; busz, teherautó parkoló 10.100 m2 

egyéb burkolt felület -- 500 m2 

parkoló és 
konténerudvar  

II. ütem 25.000 m2 

Forrás: Tecton Kft. 

Egyéb építmények: 

- tűzivíz: az ipari park tűzivíz hálózata jelenleg is kiépített; a terület DNy-i részén tervezett egy tűzivíz 

tároló (360 m3) kiépítése. 

- csapadékvíz záportároló: a telephely DNy-i sarkában létesül (750 m3 + 750 m3 tartalék). 

1.3.5 A tervezett technológia leírása 

1.3.5.1 Alkalmazott technológia 

A tervezett üzemben „hagyományos” (és kisebb részben elektromos) kerékpárok összeszerelését 

tervezik, a készen – vagy félkészen - beérkező alkatrészeikből. Kezdetben a kerékpárváz készen 

(összehegesztve, festve) érkezik be az anyavállalat más gyártó üzemeiből, emiatt jelenleg hegesztő 

és festő részleg nem létesül, mivel már készre festett vázak, alkatrészek érkeznek be. Emiatt az 

összeszerelő kapacitás megvalósítható és bővíthető a II. fázisban a csak később létesítendő festő és 

hegesztő részleg(ek) nélkül is; a szükséges közmű és energia-ellátás (pl. beépített kazán 

teljesítmény) már eleve a teljes kiépítettség állapotára épül ki, és ezt jelen EVD-ben így vizsgáljuk4. 

Vázból, felniből, küllőkből, kerékagyból és egyéb apróbb alkatrészekből történik a kerékpárok 

összeszerelése. Ezen apróbb alkatrészeket is egyéb üzemek készítik, így fém fogácsolás, esztergálás 

és hasonló műveletek nem történnek. Elektromos kerékpárok esetében a beépítendő akkumulátorok 

is készen érkeznek, a helyszínen csak beszerelik ezeket; akkumulátor vagy részegységeinek 

gyártása nem tervezett, egyik fázisban sem. A működés vázlatos folyamata: 

beérkező alkatrészek  kerékpár összeszerelés  raktározás (és tesztelés)  kiszállítás. 

Az üzem működése viszonylag kevés technológiai berendezést igényel, és viszonylag jelentős élő 

munkaerőt, manuális műveletet. Az üzem optimális működése a sok apró alkatrészhez kapcsolódó, jól 

kidolgozott logisztikán alapul, emiatt lényegében az (input) alkatrész tároló(k), és a késztermék 

(kerékpár) tároló követelik a legnagyobb helyigényt, szervezettséget. 

                                                      
3 A hulladék gyűjtőhelyek kialakítását ld. az 1.3.9.3 fejezetben. 

4 A beépítendő kazán teljesítmény már a teljes kiépítettség kiszolgálására elegendő lesz (azaz pl. a jövőbeni festő részleg hőellátását is 
biztosítani tudja), emiatt a levegővédelmi fejezetben e teljes kiépítettséghez tartozó kazán teljesítmény kibocsátásait vizsgáltuk; még akkor is, 
ha az üzem kezdetben, a festő részleg kiépítéséig csak részterhelésen fog működni. 
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5. Ábra: Az üzem működésének vázlatos folyamatábrája és jelen engedélyezés lehatárolása 

 
Forrás: Giant és Tecton adatszolgáltatás. 

A technológia, illetve tevékenység a teljes üzemben (I. + II. fázis) tehát a következő a - későbbiekben 

részletezett - főbb lépésekből áll: 

● logisztika: alkatrészek, vázak, (a későbbiekben a vázakat alkotó csövek) és egyéb anyagok 

üzembe érkezése és tárolása; továbbá a késztermék tárolása, kiszállítása. A szállítás csak 

közúton történik, szinte kizárólag az M3 autópálya felé. Bejövő főbb alkatrészek (vázak, 

kerékfelnik) EUR raklapokon összekötegelve érkeznek be, amelyről kicsomagolás után az 

alkatrész tároló polcrendszerére kerülnek. A jelentősebb számú és típusú apró alkatrész 

különböző méretű dobozokban érkezik be, és a polcos tároló rendszerre kerül.  

● összeszerelés: az üzem működése tekintetében „nagy” alkatrésznek számítanak a vázak, a felnik; 

„kis alkatrésznek” pedig minden egyéb (kormány, pedál, küllő, tengely, váltó ill. alkatrészei, 

bowdenek, csavarok, stb.). A kerék összeszerelése pneumatikus működésű, egyéni 

munkaállomásokon történik: küllők felhelyezése a kerékagyra, majd felnihez szerelésük, belső és 

külső gumi felhelyezés. Az egyes összeszerelő sorokhoz elektromos mozgatású konvejor pálya 

hozza a vázakat és a készre szerelt kerekeket, valamint belső „dobozos” logisztikával jutnak a 

szerelősorokhoz a kis alkatrészek. A kerékpárokat a szerelő soron főként kézi erővel, és 

szerszámokkal szerelik össze. (A folyamatnak kezdetben nem része a festés, illetve a vázak 

hegesztése, mivel kész, lefestett vázak érkeznek be az üzembe5.) 

● minőségbiztosítás, tesztelés: a kerékpárokat, különösen az elektromos kerékpárokat a helyszínen 

igény esetén kipróbálhatják. 

● csomagolás: a kész kerépárokat papír karton dobozokba helyezik, majd a készáru raktárban 

tárolják kiszállításukig. Az üzemnek emiatt viszonylag jelentős lesz a csomagolóanyag-forgalma, 

mivel viszonylag nagy méretű dobozok kellenek a készterméknek, illetve sok csomagolóanyag 

érkezik a sokféle, apró alkatrésszel. Késztermékek csomagolása 1,8 x 1,5 x 0,2 m méretű karton 

dobozokban; kisebb modellek 1,5 x 1,0 x 0,25 m méretű karton dobozokban. Ez utóbbiek jelentős 

része több utas csomagolás (pl. merev falú műanyag dobozok, ládák). 

 

Kapcsolódó műveletek, tevékenységek: 

A fentiekben leírt főtevékenységhez az alábbi, kiegészítő műveletek tartoznak: 

                                                      
5 Amíg a gyöngyösi üzemben nem létesül festő illetve hegesztő részleg, addig a Giant más gyárában már festett illetve összehegesztett vázakat 

szállítanak be. Amikor a gyöngyösi üzemben a hegesztő és festő részleg is elkészül, akkor már festetlen vázakat, illetve vázakat alkotó 
csöveket is be tud fogadni, az összeszerelést elvégezni – mindezt a Khvr szerinti jelentős változtatás keretében egy további előzetes 
vizsgálati eljárás fogja megelőzni. 
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– sűrített levegő előállítás: I. fázisban: 115 kW kompresszor teljesítmény; I.+II. fázisban: 250 kW 

kompresszor teljesítmény, 

– hőenergia ellátás: technológiai hőigény nincs, csak fűtési, és melegvíz előállítási célú 

(távlatilag, a festő részleg létesítésével a szárító fülkéknél felléphet technológiai hőigény, emiatt 

a beépített kazán teljesítmény nagyobb a pillanatnyilag igényelnél), 

– légkezelő és klíma berendezés: a dolgozók komfortja érdekében, 

– csapadékvíz-előtisztítás és -elvezetés, 

– anyagmozgatás: félautomata elektromos üzemű targoncák üzemeltetése tervezett az 

anyagraktárban, készáru raktárban. Ennek mozgásához a padlóban indukciós pálya kerül 

telepítésre. Csak elektromos targoncák lesznek.  

6. Ábra: (Bal) kerék összeszerelő munkaállomások; (jobb) az egyik szerelősor és tőle balra a 
jelentős méretű alapanyag (alkatrész) raktár a Giant hollandiai referencia üzemében 

  
Forrás: Tecton Kft. 

 

1.3.5.2 Felhasznált anyagok, veszélyes anyagok és ezek tárolása 

Az üzem működéséhez gyakorlatilag csak a takarítás, karbantartás szokásos vegyszerei 

minősülhetnek vegyi anyagnak. Ezek elhelyezése önálló helyiségben történik.  

Az üzemben elektromos targoncák lesznek, így üzemanyag tárolás, konténer kút, vagy egyéb 

veszélyes anyagot tároló létesítmény nem lesz.  

Az üzem további szükséges input anyagait, alkatrészeket a következő táblázat tartalmazza. 

3. Táblázat: Nem veszélyes bejövő (input) anyagok (a megadott mennyiségek az adott időpontban 
kumulált összes mennyiségek, azaz a II. fázis lényegében az I.+II. fázis együttes felhasználása) 

 
I. fázis 
(2019) 

I. fázis 
(2021) 

II. fázis 
(2023) 

I. fázis 
(2019) 

I. fázis 
(2021) 

II. fázis 
(2023) 

 éves felhasználás (t/év) egyidejűleg tárolt max. mennyiség (t) 

kerékpár váz (alumínium) 555 840 1425 46,25 70,00 118,75 

elektromos kerékpár váz (Al) 105 140 210 8,75 11,66 17,50 

kerékpár felni (Al) 480 720 1212 40,00 60,00 101,0 

kerékpár gumi 800 1200 2020 66,66 10,00 168,3 

kormány 140 210 353,5 11,66 17,50 29,45 

kormány szár 52 78 131,3 4,33 6,50 10,94 

váltó 108 162 272,7 0,108 0,162 0,272 

váltó (derailler) 140 210 353,5 0,140 0,210 0,353 

nyereg 122 183 308,0 10,16 15,25 25,67 

fogaskerekek 308 462 777,7 25,66 38,50 64,80 

karton (késztermék csomagol.) 1880 2820 4747 23,50 37,60 60,98 

lánc 200 300 505 16,66 25,00 42,08 

Forrás: GIANT adatszolgáltatás 
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1.3.6 A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás  

A tevékenység végzéséhez az alábbi szállítási forgalom kapcsolódik, amely a hollandiai kerékpárgyár 

meglévő forgalma alapján jól becsülhető. Az adatokból látható, hogy éjszakai időszakban (22.00 – 

06.00 óra között) csak kis mértékű készáru kiszállítás várható, de ezt leszámítva egyetlen más 

járműkategóriában sem várható forgalom az éjszakai órákban. 

4.Táblázat: Várható szállítási forgalom az üzemelés alatt 

Kategória Fuvar 
irány 

Időszak 
(óra) 

I. fázis I.+II. fázis  
együttesen 

Kamion 
(>7,5 tonna) 

Érkező Nappal 
06:00-22:00 

30 51 

Éjjel 
22:00-06:00 

0 0 

Induló Nappal 
06:00-22:00 

14 24 

Éjjel 
22:00-06:00 

7 12 

Furgon  
(3,5 – 7,5 t) 

Érkező Nappal 
06:00-22:00 

10 15 

Éjjel 
22:00-06:00 

0 0 

Induló Nappal 
06:00-22:00 

10 15 

Éjjel 
22:00-06:00 

0 0 

Busz Érkező Nappal 
06:00-22:00 

10 20 

Éjjel 
22:00-06:00 

0 0 

Induló Nappal 
06:00-22:00 

10 20 

Éjjel 
22:00-06:00 

0 0 

Személygk. Érkező (csak 06:00-22:00) 15 15 

Induló (csak 06:00-22:00) 15 15 

Forrás: Giant adatszolgáltatás 

1.3.7 Alkalmazotti létszám 

A tevékenység viszonylag jelentős mértékű kézi munkaerőt igényel. Az üzemben várhatóan dolgozók 

létszáma (napi két műszakos munkarendben összesen): 

 

 I. fázis II. fázis 

kumulált adat (I. + II. fázis együttesen) 

irodai dolgozó (fő): 105 105 

fizikai dolgozó (fő): 394 607 

összesen (fő): 499 712 

További, külsős munkavállaló (őrzés, kertészet, konyha): +10 -15 fő. 
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1.3.8 A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, intézkedések 

Az üzem elsősorban élőmunkát igényel, kis léptékű technológiai eszközigény mellett. A dolgozói 

összeszerelő munkaállomások pneumatikus elven működnek. 

● Az alkalmazott kazánok magas hatásfokú, kondenzációs kazánok, Low-NOx égővel felszerelve. 

● A vegyi anyag tároló helyiségben vályús kármentő kerül kialakításra megfelelő padlólejtéssel, a 

tárolt anyagnak ellenálló, ipari műgyanta kenéssel. A zárt raktárak padló lejtésviszonyai az 

esetleges kiömlés szabadba történő kijutását megakadályozzák; a padozat (és az oldalfal alsó 

része) a tárolt anyagnak kémiailag ellenálló bevonatot kap. A veszélyes hulladék gyűjtőhely 

szintén hasonló vízzáró és kármentőzött kialakítással létesül. 

● Éjszaka (22- 06 óra között) az üzem nem működik (zajterhelése ekkor nincs).  

● Zajkibocsátó berendezések elhelyezése (pl. sűrített levegő kompresszor, légkezelő, hűtőgép) zárt 

épületrészben, vagy zajárnyékolt helyen, a zajkibocsátás csökkentése érdekében. 

● A közlekedési- és parkolóterületekről elfolyó csapadékvizeket hordalék- és olajfogónkon keresztül 

vezetve juttatják a csapadékvíz elvezető rendszerbe. 

● Esővíz visszatartó és hasznosító rendszer épül (pl. zöldfelület locsolására). 

● Az épület fokozott hőszigeteléssel létesül, az energiaigények minimalizálása érdekében. Ebbe 

beleértendő a nyári klimatizálási igények csökkentése is, amely jelentős részben klíma adaptációs 

intézkedés. 

● Energiahatékony (LED) alapú világítás, és energiahatékony berendezések magas hatásfokú kazán 

és kompresszorok) kerülnek beépítésre.  

● Saját napelemes rendszer létesítése tervezett, részben klímavédelmi hatáscsökkentő 

intézkedésként. 

● Az anyavállalat klíma stratégiával rendelkezik, amelynek helyi megvalósíthatóságát – a fenti 

intézkedéseken túl is - vizsgálják.  

1.3.9 A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 

kapcsolódó műveletek 

1.3.9.1 Telepítéshez szükséges tereprendezés, anyagnyerőhely 

Az üzem telepítéséhez nem szükséges új bánya vagy egyéb anyagnyerőhely létesítése. 

A terület nagyrészt sík, a telepítéshez a kisebb szintkülönbségek elegyengetésén, épületalapozások 

és útalapok előkészítésén túl jelentősebb tereprendezésre nincs szükség. A kitermelt talaj 

visszaterítésre kerül; illetve a tervezett kerékpár tesztpálya kisebb emelkedőinek, lejtőinek 

kiépítéséhez is felhasználják a helyben kitermelt földet. 

1.3.9.2 Telepítést megelőző bontási munkálatok, bontási hulladék 

A telephelyen jelenleg nem található építmény, így bontási munkálatokra nincs szükség. 

1.3.9.3 Szállítás, raktározás 

Szállítás és raktározás a telepítés (építés) fázisában 

Az építéshez kapcsolódó szállítás és raktározás az építési vállalkozó kompetenciája és kiviteli terv 

kidolgozásával lesz csak megismerhető. Az építéshez szükséges szállítások, ezek várható ideje és 

gépigénye hasonló méretű és jellegű üzemek megépítése esetén a tapasztalatok szerint az alábbi: 
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5. Táblázat: Építési szakaszok és becsült szállítási igényük 

Építési 
szakasz 

Munkagép 
típus / darab 

Szállítás Fuvarszám Munkások 
száma/ 
kisbusz 

Munka-
végzés 
időszaka 

Éjszakai 
szállítás 

Földmunka 10 db munkagép 
(markoló és egyéb 
földmunkagép) 

humusz elszállítás,  
föld egyenleg 
különbözet el- vagy 
beszállítás, 

15 percenként 
max 30/nap 

50 fő / 
6 jármű 

7-17 nincs 

Alapozás 3-4 cölöpöző 
gépsor 
2-3 db beton 
pumpa 

beton és 
acélszerelvény 
beszállítás 
zúzott kő vagy darált 
beton beszállítás 

15 percenként 
max 30/nap 

100 fő / 
12 jármű 

7-17 nincs 

Szerkezet 
építés 

Daruk:  
3 db toronydaru 
5-8 db autódaru 
2-3 db beton 
pumpa 

előregyártott szerkeze-
tek beszállítása,  
beemelése beton és 
vasalás beszállítás 

10 percenként 
max 50/nap 

200 fő / 
23 jármű 

7-17 nincs 

Homlokzat 
építés és 
belső 
munkák 

Daruk:  
1 db toronydaru 
3 db autódaru 

anyag beszállítás  10 percenként 
max 50/nap 

800-1000 fő/ 
100-120 
jármű 

7-20 nincs 

Közmű 
építés 

3 db munkagép 
(markoló) 

anyag beszállítás  30 percenként 
max. 15/nap 

30 fő / 
4 jármű 

7-17 nincs 

Út építés 5 db munkagép  anyag beszállítás  30 percenként 
max. 15/nap 

30 fő / 
4 jármű 

7-17 nincs 

Gép 
költöztetés 

Daruk:  
4 db autódaru 

konténerek (5-600) 10 percenként 
max 50/nap 

200 fő / 
23 jármű 

7-20 lehet 

Forrás: Tervezői becslés 

Az üzemeléshez kapcsolódó szállítás és raktározás 

Az üzemeltetéshez szükséges szállítást a 4.Táblázat tartalmazza. Az üzemeltetés alatt működő 

raktárak az alábbi ábrán kiemelve láthatók, a raktározott anyagokat az 1.3.6.2 fejezetben soroljuk fel. 

Az input anyagokat (kerékpár kisalkatrészek, váz, kerék, küllők, stb.), és a készterméket is (csomagolt 

kerékpárokat) a kamionokból vagy kisteherautókból a rakodó dokkolókon keresztül közvetlenül a 

megfelelő raktárban helyezik el, illetve szállítják el onnan. Önállóan leválasztott raktárrészbe kerülnek 

a beszerelésre váró akkumulátorok (az elektromos kerékpárokhoz). Az üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely a fő üzemcsarnoktól elkülönülten, önálló építményként létesül – lásd a 4. ábrán, illetve 

leírását a hulladékgazdálkodási fejezetben. 

Kiemelendő továbbá, hogy:  

● szabad téren anyagtárolás nem lesz, 

● felszín alatti anyagtárolás (pl. üzemanyag tartály, festék tartály, stb.) nem létesül. Ez alól a 

csapadékvíz tárolás értelemszerűen kivételt képezhet, de ezek nem jelentenek szennyezési 

potenciált. 

1.3.9.4 Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

Gyöngyösön – és környezetében - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot az NHSZ 

Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft látja el (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.), lakossági és vállalati 

körben is. A cég hulladékudvart is üzemeltet; hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, 

minősítési okirattal rendelkezik.  

Telepítés során képződő hulladékok és kezelésük 

Mivel a terület jelenleg nem beépített, építmény nem található rajta, bontási hulladékok keletkezésével 

nem kell számolni. Elszórt, elhagyott hulladék; illetve illegális hulladéklerakás nincs a területen. 
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Az építés során a beépítendő építőanyagok egy része hulladékká válik. A keletkező építési 

hulladékokra viszonylag pontos mennyiség megadása csak kiviteli tervek alapján lenne lehetséges, 

azonban az épületek, építmények léptéke alapján erősen valószínűsíthető, hogy ezek mennyisége 

meg fogja haladni a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben szereplő küszöbértékeket. 

Ennek megfelelően az építési-bontási hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni a helyszínen és 

engedéllyel rendelkező kezelőnek átadni. Továbbá a kivitelezőnek megfelelően vezetni kell az építési 

hulladék nyilvántartást a 309/2014 (XII.11.) kormányrendelet szerint, majd a 191/2009. (IX.15) 

kormányrendelet szerinti „építési és bontási hulladék” nyilvántartó lapot kell kitölteni, és ehhez 

mellékelni az építési hulladékok kezelőinek átvételi igazolását. 

A hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján a kitermelt talaj – amennyiben nem 

szennyezett - nem számít hulladéknak. Valamint - ugyancsak a Ht. - alapján törekedni kell az építési 

hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására. Erre jó lehetőséget ad, hogy Gyöngyösön a 

Szurdokpart úton (volt hulladéklerakó telep területén) inert hulladék kezelő telep működik. 

Az építés fázisában kisebb mennyiségű veszélyes hulladék keletkezése is várható, amely a 

munkagépek működtetése során, valamint egyes felhasznált veszélyes anyagok üres göngyölegei, 

illetve maradékai okán keletkeznek. A jövőbeni kivitelező az építés során a 225/2015. (VIII. 7.) 

kormányrendeletnek megfelelő, ideiglenes veszélyes hulladék gyűjtőhelyet (konténert) tart fenn és 

üzemeltet az építési területen. A 309/2014. (XII.11.) kormányrendelet alapján, a keletkező veszélyes 

és nem veszélyes (pl. csomagolóanyag) hulladékokról is nyilvántartást kell vezetni, a fent már említett 

építési hulladékokon túlmenően. 

Az építés fázisa nem okozza a szokásosnak tekinthető hulladékoktól eltérő típusú, vagy túlzottan 

nagy mennyiségű hulladék keletkezését, és nem igényli a szokásostól eltérő vagy kistérségi szinten 

rendelkezésre nem álló hulladékkezelési megoldások alkalmazását. 

Működés során képződő hulladékok  

Az engedélyes (anyavállalata) a hollandiai Lelystad városában már rendelkezik egy gyakorlatilag 

azonos technológiájú kerékpár gyártó üzemmel, így elsődlegesen annak működési tapasztalatai 

alapján mutatjuk be a keletkező hulladékok típusát, mennyiségét és telephelyi gyűjtését. Ez egyben a 

keletkező hulladékok várható mennyiségének, típusának viszonylag pontos becslésére, a tervezett 

gyűjtési mód leírására is jó lehetőséget ad. 

Hulladékok a tervezett üzemben következő műveletekből, részfolyamatokból keletkezhetnek: 

● összeszerelés: lényegében és dominánsan a beérkező anyagok csomagolásából, 

● kiegészítő és karbantartó tevékenységből: 

– csapadékvíz előtisztítás, 

– gépek, berendezések karbantartása, 

● irodai, adminisztratív tevékenységből, dolgozó jelenlétből kommunális hulladékok. 

A csapadékvíz tisztítást végző olajfogókban keletkező iszap, az általános jellegű karbantartás során 

keletkező hulladékok (pl. olajos rongy, fáradt olaj) viszonylag kis mennyiségben keletkeznek; 

gyakorlatilag bármely ipari telephelyen előfordulnak, elszállításuk és kezelésük a hazai 

hulladékgazdálkodási gyakorlatban rutinszerűen megoldott. 

A következő táblázatokban külön adjuk meg a várhatóan keletkező nem veszélyes és veszélyes 

hulladékok típusait és mennyiségüket, teljes kapacitáskihasználás mellett; egyidejűleg megadva a 

telephelyen belüli gyűjtésük helyét is. 

6. Táblázat: Keletkező nem veszélyes hulladékok (tonna/év) 

EWC kód megnevezés / megjegyzés I.  
fázis 

I. + II. 
fázis 

gyűjtés helye 

15 01 01 

15 01 02 

papír, karton csomagolási hulladék (hasznosítható) 

műanyag csomagolási hulladék (hasznosítható) 

1521 

56 

2282 

85 

üzemi nem veszélyes 
hulladék gyűjtőhely 
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EWC kód megnevezés / megjegyzés I.  
fázis 

I. + II. 
fázis 

gyűjtés helye 

15 01 03 fa raklap hulladék (hasznosítható) 70 105 üzemi nem veszélyes 
hulladék gyűjtőhely 

20 01 40 fém hulladék (alkatrészek) / hasznosítható 10 15 üzemi nem veszélyes 
hulladék gyűjtőhely 

20 03 01 kommunális hulladék 30 45 kommunális hulladék 
konténer tároló 

 Összesen: ~1700 ~2500 - 

Forrás: Giant adatszolgáltatás (Lelystad üzem adatai alapján) 

7. Táblázat: Keletkező veszélyes hulladékok (tonna/év) 

EWC kód megnevezés / megjegyzés I.  
fázis 

I. + II. 
fázis 

gyűjtés helye 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

3 5 üzemi veszélyes 
hulladék gyűjtőhely 

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék 0,3 0,5 üzemi veszélyes 
hulladék gyűjtőhely 

 Összesen: 3,3 5,5 - 

Forrás: Giant adatszolgáltatás (Lelystad üzem adatai alapján) 

Hulladékok telephelyi gyűjtése, a gyűjtőhelyek kialakítása 

A fentiek szerint keletkező hulladékokat munkahelyi hulladék gyűjtőhelyen és/vagy üzemi hulladék 

gyűjtőhelyen fogják gyűjteni. A veszélyes hulladékokra telephelyi gyűjtésére önálló üzemi hulladék 

gyűjtőhely épül a telephelyen. (Ennek elhelyezkedését lásd az 1.3.10.3 fejezet helyszínrajzán.) 

Az üzemi gyűjtőhely a 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet előírásainak megfelelően zárt és fedett 

lesz; épületen belül is szekcionált az elkülönített hulladékgyűjtést segítendő. Esővíz bejutása 

kizárható a bejárat előtt tervezett – kifelé irányuló - lejtésviszonyok és az épület ezen oldalán építendő 

előtető miatt. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyen belül a padozat egy mélypont felé fog lejteni, ahol 

kármentő zsomp kerül kialakításra, amely felett járórács lesz (a gyűjtőhely azon szekciójában, ahol 

folyékony vagy esetleg iszap állagú hulladékokat tárolnak). A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 

padozata felül 20 cm vastag szálerősítéses beton ipari padló lesz, amely 3 rétegű epoxigyanta kenést 

kap a vízzáró és a kémiailag ellenálló jelleg kialakítása érdekében. A nem veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhely is zárt és fedett épület, amely padozata szintén epoxi gyanta kenést kap. 

A gyűjtőhelyeken belül a fajtánként elkülönített veszélyes hulladékokat (pl. olajos rongyokat) ADR 

minősítésű big-bag zsákokban, vagy a (folyékony/iszap állagú hulladékokat) IBC konténerben vagy 

zárható hordóban vagy zárható konténerben tárolják.  

A hulladékok telephelyi gyűjtése során az egyes üzemi gyűjtőhely(ek)en legfeljebb 1 évig gyűjtik a 

hulladékokat, de amennyiben az adott gyűjtőhely telítettsége indokolja, akkor ennél rövidebb 

időszakonként történik az elszállítás. Munkahelyi gyűjtőhelyek esetében legfeljebb 6 hónapig gyűjtik a 

hulladékokat; de aktuális telítettségüktől függően rövidebb időszakonként is történhet hulladék 

kiszállítás. 

A keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a 309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet szerint az 

Engedélyesnek nyilvántartást kell vezetnie, és adatszolgáltatást kell teljesíteni az OKIR rendszeren 

keresztül. 

A Ht. alapján a saját tevékenységből keletkező hulladék, saját telephelyen történő gyűjtése 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezhető. Az Engedélyes külső féltől hulladékot nem vesz át, 

így ezek alapján hulladékgazdálkodási engedély nem lesz szükséges. Egyedül az üzemi gyűjtőhely 

üzemeltetési szabályzatát kell kidolgoznia és jóváhagyásra benyújtania. 
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Hulladékok telephelyen kívüli kezelése 

Az engedélyes minden keletkező hulladékát külső félnek kívánja átadni kezelésre, amelynek 

megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie az adott hulladékra vonatkozóan. Az 

engedélyes saját maga által végzett hulladék szállítást szintén nem tervez. 

A környezeti hatások, hulladékgazdálkodási vonatkozások tekintetében azt célszerű vizsgálni, hogy 

milyen kezelési (lehetőleg hasznosítási) eljárások léteznek a fentiekben azonosított (technológiai) 

hulladékok vonatkozásában: 

• a legnagyobb arányt (és mennyiséget) jelentő papír (karton) csomagolóanyag begyűjtése és 

hasznosítása Magyarországon, illetve Heves megyében megoldott. 

• a többi, még érdemi mennyiségű hulladék (műanyag csomagolási hulladék), selejt fém 

alkatrészek, fa raklapok gyűjtése és hasznosítása szintén megoldott; számos hulladékkezelő 

tevékenykedik e területen. 

• a veszélyes hulladékok mennyisége egy ipari üzem léptékékhez képest szinte elhanyagolható 

(<<0,5%). Ez túlnyomó részt olajos rongy illetve olajleválasztó iszapja. Ezek elszállítása és 

kezelése a hazai hulladékgazdálkodási szektorban rutinszerűen megoldott. 

• az elektromos kerékpárok összeszerelése során kiderülhet, hogy egy-egy beépített 

akkumulátor nem működőképes, és ebből minimális mennyiségű akkumulátor hulladék 

keletkezhet. Ez legfeljebb ~10-50 kg-os éves nagyságrendet jelent, mivel az akkumulátorokat 

gyártó cég elve teszteli ezen akkumulátorokat saját gyártási folyamatában. Az engedélyes 

akkumulátor gyártást nem végez, csak kész akkumulátorokat szerel be, emiatt nem minősül a 

445/2012. (XII.29.) kormányrendelet (Akhr.) szerinti gyártónak. Az esetlegesen keletkező 

hulladék akkumulátorokat a veszélyes hulladék gyűjtőhelyén tárolja. 

A dolgozók jelenlétéből keletkező települési (kommunális) hulladék becsült mennyisége max. ~45 t/év 

teljes kiépítettség mellett. Ebből elkülönítetten kerül gyűjtésre az irodai papír, műanyag és fém frakció. 

Ennek elszállítására és kezelésére a területi közszolgáltatóval kötnek szerződést. Ennek telephelyi 

gyűjtése rutinszerűen, szabvány konténerekben, a kommunális hulladék konténer tárolóban 

megoldható. 

Összefoglalás 

A hulladékképződés és a hulladékkezelés az engedélyes létesítmény esetében nem minősíthetők 

jelentős hatótényezőknek; a tervezett üzem nem okoz olyan hulladékgazdálkodási feladatot sem 

mennyiségi, sem minőségi, sem (kezelés)technológiai oldalról, amely akár regionális szinten 

problémát okozna. A keletkező hulladékok kezelése abszolút domináns arányban hasznosítással 

megvalósítható, magyarországi hulladékkezelők által. 

Felhagyás során képződő hulladékok és kezelésük 

A felhagyás nagy valószínűséggel a gyártási tevékenység felhagyását jelentené. Ebben az esetben a 

működés fázisában – fent bemutatott – hulladékok keletkezése megszűnik. 

A felhagyás nagy valószínűséggel nem fogja jelenteni az épületek, építmények tényleges fizikai 

elbontását, mivel a kedvező fekvéssel rendelkező ipari parkban, nagy valószínűséggel más gyártási 

funkció települne ide. Amennyiben mégis teljes fizikai bontásra kerülne sor, akkor nagy mennyiségű 

inert bontási hulladék, az EWC 17 főcsoport hulladékainak keletkezésével kellene számolni. 

1.3.9.5 Szennyvíz és csapadékvíz keletkezés, kezelés, elvezetés 

Szennyvíz keletkezés és -elvezetés 

Az ipari park és ezen belül a tárgyi beruházási terület is közcsatornával ellátott. A tervezett 

létesítményben – mind az I. fázis, mind a II. fázis kiépülésekor – csak kommunális szennyvíz fog 

keletkezni, technológiai szennyvíz nem. A keletkező kommunális szennyvíz az ipari park, majd a 

városi közcsatorna hálózatába kerül bebocsátásra. 
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A keletkező kommunális szennyvíz előkezelésére nincs szükség, mivel minőségi paraméterei ezt nem 

indokolják, megfelel a közcsatornára bocsáthatóság küszöbértékeinek. Az üzemhez az I. ütemben 

300 adagos, a II. ütem végére összesen 600 adagosra felbővített melegítő konyha is épül, amelynek 

zsíros szennyvizére zsírfogó kerül beépítésre (a badellamosóban). A konyhában egyidejűleg helyet 

foglaló létszám: max. 300 fő. 

A csatorna szolgáltatóval (Heves Megyei Vízmű Zrt-vel) az Engedélyes megbízásából a Tecton Kft 

előzetes egyeztetést folytatott 2018 májusában. A szennyvíz hálózatra való rákötéshez a műszaki-

gazdasági tájékoztatás megkérése már megtörtént; a közmű igény bejelentés folyamatban van. 

Az ipari parki csatornájából a városi közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatra kerül a szennyvíz, majd a 

városi szennyvíz tisztítóba.  

8. Táblázat: Szennyvizek várható mennyisége és minősége 

  Technológiai 
szennyvíz 

Kommunális szennyvíz 
(I. fázis) 

Kommunális szennyvíz teljes 
kiépítettségben (I.+ II. fázis) 

Szennyvízáram (m3/nap) 0  41,8  87,4  

Forrás: Tecton Kft. 

A tiszta csapadékvizek közvetlenül az ipari parkon belül, a Jedlik Á. utca mentén húzódó csapadékvíz 

elvezető árokba kerülnek. Végső befogadó a nyugati irányban található Külső-Mérges-patak. A 

parkoló- és közlekedési területekről összegyülekező, potenciálisan szennyezett csapadékvizeket 

hordalék- és olajfogón keresztül vezetik be a csapadékvíz hálózatba. 

1.3.9.6 Energia- és vízellátás 

Az üzem csak vezetékes hálózatról vételez energiát, saját energiaellőállító technológia nem lesz. 

Külső szolgáltatótól villamos energiát, földgázt és vezetékes ivóvizet vételeznek. Egyéb 

energia(hordozó) felhasználása (pl. távhő, PB gáz, stb.) nem tervezett; azonban már rövid illetve 

közép távon – az épület tetőzetén - saját napelemes rendszer telepítésével tervezik mérsékelni a 

külső villamos energia fogyasztást. 

A vezetékes energia- és közmű szolgáltatókkal előzetesen egyeztetések lezajlottak; ez alapján 

igénybejelentések folyamatban vannak. Földgáz tekintetében a Tigáz-DSO üzemeltetésében álló, a 

Jedlik Ányos út mentén futó 3 bar-os vezetékről minimális (~13 m) hosszú leágazással az I. fázis 

földgáz igénye kielégíthető. A teljes létesítmény (I. + II. fázis) földgáz igényének kielégítéséhez a 

Karácsondi út mentén futó nagyközépnyomású elosztó vezetékről szükséges a bekötés, amelyhez a 

jövőben ~740 m hosszban földgáz elosztó vezeték építése szükséges. 

A ivóvíz ellátás a Heves Megyei Vízmű meglévő DN150-es vezetékéről egy DN80-as lecsatlakozással 

megoldható, az üzem teljes kiépítettségére. Vízfogadó akna építése szükséges az Engedélyes telkén 

belül, vízmérő órával, két reteszelő szeleppel. 

Villamos energia tekintetében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében álló, 20 kV-os földkábelről 

megoldható, az I. fázis igénye minimális hosszban, 800 méter új földkábel létesítésével. A II. fázishoz 

új földkábel (~3-4 km) kiépítése lehet szükséges a legközelebbi alállomástól, de ennek 

engedélyeztetése a villamos hálózati cég feladata. 

9. Táblázat: Az üzem energia- és vízigénye  

Közmű Felhasználás 
helye / típusa 

I. fázis 
(2021) 

I. + II. fázis összesen 
(2023) 

mértékegység / megjegyzés 

Földgáz Kommunális 
(fűtés, melegvíz) 

610 
1.400.000 

1.740 
2.830.000 

Nm3/h 
Nm3/év 

Villamos-
energia 

Világítás, lég-
kond., szellőz. 
anyagmozg. 

800 
1.600 

1.100 
6.000 

MWh/év 
kVA 

Víz Kommunális  41,8 87,4 m3/nap 



Mott MacDonald | GIANT kerékpár összeszerelő üzem létesítése (Gyöngyös) 20 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492_B | 2018. június 14. 
P:\Budapest\TPE\PROJECTS\398492_Bike_Plant_EVD_Gyongyos\H Reports and Drawings\H.02 Outgoing Reports\H.02-
02_EVD_FINAL_submitted_2018-06-13\HUN_GIANT_EVD_vegleges_20180614.docx 
 

Közmű Felhasználás 
helye / típusa 

I. fázis 
(2021) 

I. + II. fázis összesen 
(2023) 

mértékegység / megjegyzés 

45 50 m3/óra (csúcsigény) 

Szennyvíz Kommunális 41,8* 87,4* m3/nap 

Forrás: Giant adatszolgáltatás 
* felülbecsléssel élve a szennyvíz mennyiséget 1:1 arányban számítottuk a bejövő vízmennyiséghez képest. 

1.3.10 Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia  

A vonatkozó 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 4. melléklete kéri a „hasonló technológiájú 

referencia üzemek” megemlítését, azonban csak olyan technológiákra, amelyek Magyarországon 

újnak számítanak. A kerékpár gyártás illetve annak jelenleg tervezett résztevékenységei nem 

számítanak újnak Magyarországon; sőt, még hazai elektromos kerékpár (e-bike) gyártás is létezik 

egyéb telephelyeken. 

Mindemellett a tervezett üzem technológiája jelentős mértékben hasonlítani fog az engedélyes 

Lelystad-ban (Hollandiában) működő kerékpár üzeméhez. 

1.4 Egyéb adatok 

1.4.1 Rendelkezésre álló megalapozó információk 

A tervezett tevékenység környezeti hatásainak értékelése szempontjából jelentős környezeti 

információkat és azok forrását az előzetes hatásbecslés egyes környezeti elemeket, illetve ezek 

rendszereit vizsgáló fejezetei a jelenlegi állapot leírásában tartalmazzák. 

Mivel a tevékenység nem EKH/KHV köteles, és a terület eddig beépítetlen volt, a 219/2004. (VII.21.) 

kormányrendelet szerinti alapállapot vizsgálat nem kötelező, de az Engedélyes a terület 

alapállapotának megismerése, valamint esetleges későbbi viták elkerülése érdekében 2018 

májusában a geotechnikai vizsgálatok keretében talajmintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat 

végeztetett. 

1.4.2 Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

Az üzem kialakításáról, berendezéseiről, működési rendjéről, technológiájáról, anyag- és 

energiafelhasználásáról, illetve kibocsátásairól rendelkezésre álló információk ismertnek és 

megbízhatónak tekinthetők, mivel a Giant anyavállalatnak Hollandiában (Lelystad-ban) már működik 

nagyon hasonló technológiájú kerékpár üzeme. Az innen származó fajlagos adatok, vagy esetleg 

konkrét kibocsátásmérések alapján a gyöngyösi üzem esetében várható hatótényezők jól 

meghatározhatók. További pontosítása a környezeti hatások megítélhetősége szempontjából nem 

szükséges.  

Az adatszolgáltatásban szereplő adatok valóságtartalmáról nem állt módunkban meggyőződni, ezért 

ezek helyességéért cégünk, mint az előzetes vizsgálat készítője nem szavatol, az az adatszolgáltató 

felelősségi körébe tartozik. 

1.4.3 Nyilatkozat összetartozó, Khvr hatáskörébe utalt tevékenységek megvalósításáról 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció már eleve a telepíteni tervezett üzem I. és II. fázisára 

együttesen terjed ki (részletes lehatárolást lásd az 1.3.2 fejezetben). A II. fázis szerinti „bővítést” tehát 

nem jövőbeni „összetartozó” tevékenységnek tekintjük, hanem már jelen EVD-nek is tárgyát képezi.  

A most engedélyezendő létesítménytől nyugati irányban fennmaradó terület beépítetlen, távlati 

(tartalék) bővítési terület marad, ahol ~2025-2028 időtávban valósulhat meg esetlegesen bővítés. 

Engedélyes nyilatkozik arról, hogy a tevékenység esetleges távlati bővítése (összetartozó 

tevékenység létesítése), és/vagy a festési művelet kiépítése esetén a Khvr. szerinti szükséges 

környezetvédelmi engedélyeztetés(eke)t – pl. „jelentős változás”, „felületkezelés” tevékenység 

kategóriák miatt – le fogja folytatni. A létesítmény összeszerelő kapacitás a II. fázisban úgy tud 

bővülni, hogy a festő részleg (I. és II. fázisa) valamint a hegesztő részleg (csak a II. fázishoz 
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tartozóan) még nem épül meg (és ez utóbbiak nem is képezik részét jelen engedélyezésnek), mivel 

ezen időszakban a gyöngyösi üzembe már más gyárban összehegesztett és lefestett vázakat fognak 

beszállítani, és ebből indul ki a gyártás. A teljes üzem technológiai folyamatábráján a jelen EVD által 

lefedett tevékenységeket az 5. ábra mutatja be. 

A szomszédos ingatlanokon, egyéb gazdálkodó szervezetek által végzett tevékenységek a tervezett 

kerékpárgyártás szempontjából – és a Khvr. értelmezésében - nem tekinthető „összetartozó 

tevékenységnek”. 

1.4.4 A számításba vett változatok összefüggései korábbi tervekkel 

A telepítési helyet meghatározó befektetői döntést több lehetséges helyszín vizsgálata előzte meg. 

Ezek, mivel a döntés időközben megszületett, nem kerültek további környezetvédelmi vizsgálatra. A 

telephely kiválasztásánál ugyanakkor döntő szempont volt, hogy a Gyöngyösi Ipari kellő méretű telek 

és infrastruktúra áll rendelkezésre a telepítéshez. Változatokat lényegében csak a területen belüli 

épület elhelyezések jelentettek (adott területfoglalás, beépíthetőség mellett), de ezek környezeti 

szempontból – az adott ipari Parkban – nem adnak eltérő környezeti hatásokat. 

Figyelembe egyéb stratégiák, tervek:  

● Gyöngyös Város Környezetvédelmi Programja (2007), 

● Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája, 

● Gyöngyös Város Gazdasági Programja 2015-2019, 

● Gyöngyös Város Településrendezési Terve, Szerkezeti Terve, 

● Gyöngyös Város Településrendezési Terv módosítás, 2017-2018 (záróvéleményezésre 

összeállított anyag), 

● Gyöngyös Város Integrált Településfejlesztési Stratégia, 2016 február. 

● Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2020). 
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2 Előzetes hatásbecslés 

Metodika 

Jelen dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 4. mellékletében megadott tartalmi 

követelményeknek megfelelően készült.   

A vizsgálatok elvégzése során az alábbi felhasználói joggal rendelkező programokat használtuk: 

● Google Earth Pro (ábrák, térképek készítése) 

● AutoCad 2014 (ábrák, térképek készítése) 

● Microsoft Office 2010 (dokumentum- és szövegszerkesztés) 

● Microstation V8i 

● Bentley Map 

● IMMI (Wölfel)  

Az ábrák készítésénél a Google Earth Pro jó minőségű fotószolgáltatását is felhasználtuk. 

A helyszíni műszeres zajmérések nappali időszakban történtek SVAN 958 4 csatornás zaj- és 

rezgésanalizátor segítségével. A forgalmi zaj mérése az 1. sz. főúttól 7.5 méter távolságban (M1-es 

mérőpont), a védendő homlokzattal egyvonalban, míg az üzemi zaj mérése - a megközelíthetőség 

korlátozásának eredményeképp - a létesítendő üzemhez legközelebbi védendő homlokzattól kb. 30 

méter távolságban, a telekhatáron történt (M2-es mérőpont). 

Az előzetes hatásbecslés alábbi fejezeteit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken 

- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készítették el. 

A dokumentációban figyelembe vettük azon, a tervezett tevékenység környezeti hatásainak 

értékelése szempontjából jelentős környezeti információkat, amelyek a hatásterület, illetve az ott 

folytatott korábbi tevékenységek vizsgálata nyomán rendelkezésére állnak vagy beszerezhetők voltak 

(„Megalapozó információk”).  

A hatások előzetes, szakterületenkénti szöveges minősítésére használt kategóriák 10. Táblázatban 

láthatók. 
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10. Táblázat: A környezeti hatások minősítésére használt kategóriák 

Kategória Magyarázat 

Megszüntető A kategória azokat a változásokat foglalja magába, ahol egy környezeti elem vagy 
rendszer valamilyen önállónak tekintett minősítési egysége vagy az elem és rendszer 
egésze vagy az elem/rendszer valamilyen önálló összetevője (pl. karsztvíz-készlet, egy 
adott faj, populáció, folyószakasz) megszűnik létezni. Szintén ide tartozik, ha az 
elemnek vagy rendszernek megszűnnek azok a jellemzői, amelyek a besorolást 
meghatározták. (Pl. a termőföld beépítés során megszűnik termőföldként funkcionálni.). 

Károsító A kategória két tényező együttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozó 
határérték, előírás stb. meghaladása és ezzel az illető elemnek egy rosszabb minőségi 
osztályba kerülése. Itt nem feltétlenül jogi formába öntött határpontok meghaladásáról 
van szó. A második feltétel a változás visszafordíthatatlansága vagyis, hogy a változás 
következményeit csak emberi beavatkozás korrigálhatja. (Az adott környezeti elem 
belső folyamatai, öntisztulási, regenerációs képessége ezt már nem teszi lehetővé.) 
Visszafordíthatatlannak tekintjük és így a károsító kategóriában soroljuk azokat a 
változásokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétlődőek (pl. napi 
terhelési csúcsok). 

Terhelő A kategóriába soroláskor két világosan megkülönböztethető esetet veszünk figyelembe. 
Az elsőnél az előzőekben leírt irreverzibilitás fennáll ugyan, de a változás nem jelenti 
semmilyen határérték vagy más minősítési korlát átlépését. (Pl. a befogadó minőségi 
besorolásában változást nem okozó olyan szennyvízbevezetések, amelyek 
meghaladják a kibocsátási határértékeket.) A másodiknál a korláttúllépés megtörténik, 
de a hatás erre irányuló beavatkozás nélkül visszafordítható. (Vagy azért, mert a 
hatótényezők egyszeri, megszűnő jellegűek vagy azért, mert a hatások folyamatosan 
jelentkeznek, de intenzitásuk elhanyagolható. Pl. egy terület felvonulási területként való 
ideiglenes felhasználása akkor, ha a felhasználás előtti helyzet önmagától helyreállhat 
belátható időn belül.) 

Elviselhető Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az 
adott vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát. Itt nem lehet szó tartós vagy 
gyakori határérték túllépéséről. Emellett ilyenkor általában kis területre korlátozódnak a 
hatások. (Pl. jelentéktelen mértékű szennyvízbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes 
használatai.) 

Semleges Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy 
nem érzékelhető. (Ide sorolhatók azok a normál működésnél jelentéktelen hatások is, 
amelyek egy havária esetén akár súlyos következményűek is lehetnek.) 

Javító A javító hatások közé azokat a változásokat soroljuk, amelyek egy környezeti 
elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét pozitív irányba 
mozdítják el. Minden olyan javulást ide sorolunk, amikor új érték nem keletkezik, hanem 
a meglévő értékek növekednek. (Például egy adott vízkincs minősége, egy 
ökoszisztéma állapota javul. 

Értékteremtő A kategória feltételezi új, környezeti szempontból értékesnek tekintett 
elemek/rendszerek, illetve ezek önálló részeinek megjelenését a hatásterületen, vagy a 
meglévő elemek és rendszerek tulajdonságaiban beálló olyan változásokat, amelyek 
ezeket értékesebbé teszik. Ez utóbbi a minőségi besorolás kedvező irányba történő 
elmozdulását jelenti általában. Az új értékek megjelenése a környezet gazdagodását 
jelenti. Új érték lehet például a vizek esetében az üdülésre alkalmas vízfelület 
megjelenése. 

Forrás: Magyar – Tombácz – Fülöp - Teszár: Előzetes vizsgálat – hatásvizsgálat – IPPC. Környezetvédelmi Kiskönyvtár, 16. 2007. 
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2.1 Táj 

2.1.1 Jelenlegi állapot 

2.1.1.1 Az érintett kistáj rövid bemutatása 

A tervezési terület a Heves megyében található Nyugati-Mátraalja kistáj K-i részén fekszik Gyöngyös 

város és Gyöngyöshalász község között a 3210 sz. országos közút mellett. 

A kistáj – így a vizsgált Gyöngyös város környezete is – az enyhén D-nek lejtő hegység előtéri 

dombságának alacsonyabb térszínén, a Külső-Mérges-patak völgyében fekszik. A hegylábfelszínt 

idősebb hordalékkúpok 40-60 m relatív magasságú, völgyközi hátakká alakult kiemelkedései és fiatal 

süllyedékek tagolják. A kistáj kőzettani alapja középső-miocén andezit, míg a felszínközelben D felé 

egyre nagyobb vastagságban középső- és felső pleisztocén lejtőanyag, tarka agyag fedi. A vizsgált 

területen és az érintett kistájon cserjoznom-barna erdőtalaj található, ami kistáj legnagyobb 

kiterjedésű talajtípusa (68%)6. 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-száraz. Az évi csapadékösszeg 530-580 mm, a nyári félévben 

pedig 320-340 mm a megszokott. 

A vizsgált kistájrészlet legjelentősebb felszíni vize a Gyöngyös-patak, mely a tervezési területtől Ny-ra 

folyik, kb. 3,2 km távolságban, Gyöngyöshalász település Ny-i, átellenes oldalában. A vizsgált terület 

mellett folyik a Külső-Mérges-patak, a beruházási területtől kb. 260 m-re Ny-i irányba. A távlati 

fejlesztési terület azonban közvetlen határos lesz a patakkal. 

A vizsgált területen sem természetes, sem pedig mesterséges jelentős állóvíz nem található. 

A vizsgált kistájrészlet potenciális vegetációja az erdőssztyepp lehetett, a patakok, vízfolyások mentén 

puhafás fűzligetekkel, mocsárrétekkel. A természetes növénytakaró mára teljesen eltűnt, helyette 

nagy kiterjedésű szántók, gyümölcsösök (elsősorban szőlőültetvények), ipari területek (így maga a 

Gyöngyösi Ipari Park), valamint a települések belterületét találjuk. Az egykori vegetáció maradványát 

csak a Külső-Mérges-patakot kísérő zavart üde cserjés hordozza magában (lásd bővebben az 

élővilág-védelmi (2.2) fejezetben). 

2.1.1.2 Tájleírás 

A vizsgált terület az ember által erősen átalakított tájon fekszik. Az egykori vegetáció már csak 

nyomokban fedezhető fel, elsősorban a Külső-Mérges-patakot kísérő üde cserjésben. 

A vizsgált terület tájképét az emberi tevékenység nyomai uralják: maga a beruházás nagyüzemi 

szántóföldet és parlagot érint. A vizsgálati területtől É-ra közlekedési nyomvonalas létesítményeket 

(széles mezőgazdasági út és vasút) azon túl pedig ipari területeket (Horváth Rudolf Intertransoprt Kft, 

Stanley Electric Hungary Kft telephelyeit) találjuk. A tervezési területet K-ről a 3210 sz. út határolja, 

melynek túloldalán szintén mezőgazdasági területek húzódnak, D-re pedig szintén ipari terület fekszik 

(a Procter & Gamble nagy méretű üzeme). Ny-ra találjuk a Külső-Mérges-patak üde cserjéssel kísért 

medrét, majd azon túl mezőgazdasági területek fekszenek ismét. 

2.1.1.3 Jelenlegi területhasználat 

Az érintett, Gyöngyös város külterületéhez tartozó ingatlanok jelenleg kivett területek, az alábbiak 

szerint: 

● hrsz: 11241/1 „kivett beépítetlen terület”   0,3185 hektár 

● hrsz: 11239  „kivett beruházási célterület” 12,0000 hektár 

Jelenleg a terület nagy részét még szántóként hasznosítják, míg a Procter & Gamble telephelye, 

valamint a patak felé eső részén parlagterület húzódik.  

                                                      
6 Magyarország Kistájainak katasztere (Dövényi, 2010), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 728 pp 
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A terület övezeti besorolása a Gyöngyös város külterületi szabályozási terve szerint: „Gip” – 

Gazdasági ipari terület; részletesen lásd az 1.3.3 fejezet térképén. 

2.1.1.4 Egyedi tájértékek 

A tervezési terület országos és helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket, ex lege 

védett természeti területet, Natura 2000 területet, Országos Ökológiai Hálózat elemeit nem érint (lásd 

bővebben a 2.2.1.1 fejezetet).  

A tervezési terület meglévő zöldfelületi rendszerét egyértelműen a Külső-Mérges-patak keskeny üde 

cserjesora határozza meg, ezen kívül a mezővédő erdősávok, a burkolt és burkolatlan utak melletti 

mezsgyék, fasorok adják. 

2.1.1.5 Egyedi tájértékek 

A terület 2018. májusi bejárása alkalmával nem regisztráltunk egyedi tájértéket és a TÉKA adatbázisa 

(http://tajertektar.hu/hu/, 2018. május 22-i keresés) sem ad meg a vizsgált területen egyedi tájértéket. 

2.1.1.6 Tájképi értékek 

A tervezési terület közelében az alábbi tájképi értékek találhatók: 

● Külső-Mérges-patak üde cserjesávja, patakmedre. 

2.1.1.7 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tervezési terület az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet nem 

érint (lásd a következő ábrán). 

7. Ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

Forrás: OTrT, saját szerkesztés 

2.1.1.8 A jelenlegi tájképet negatívan befolyásoló elemek: 

● Jelenleg épülő és üzemelő ipari létesítmények. 

2.1.2 Hatótényezők 

Hatásviselők 

Tájvédelmi szempontból hatásviselők a létesítmény azon tág környezetében lévő területhasználók, 

akik tevékenységére, életére a tájkép változásai hatással vannak. 

http://tajertektar.hu/hu/
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Létesítés hatótényezői 

A tájképi hatások a hatótényezőktől (beavatkozásoktól) és az egyes hatásviselőktől (tájelemektől) 

függően változók lehetnek. Az egyes beavatkozások a tájkép érzékenysége, a beavatkozások 

intenzitása és a hatások kiterjedése szerint eltérőek lehetnek. Az építkezés és a munkálatokkal együtt 

járó anyagtárolás is területfoglalással és a természetes erőforrások készletének megváltozásával jár, 

ami átalakítja a tájat, csökkenti a természetes élőhelyeket. Bizonyos területrészeken változás történik 

a tájhasználati módokban, aminek következtében átalakul a terület- és tájszerkezet, romlik a tájkép 

minősége. 

Üzemelés hatótényezői 

Egy üzemi létesítmény nemcsak a tájképben okoz változásokat, de megváltoztatja a tájszerkezetet is 

a területfoglalás, terület-előkészítés következtében. A növényzet eltűnésével csökken a biológiailag 

aktív felületek aránya. A területfoglalás következtében feldarabolódnak, megszűnnek egyes 

természetes élőhelyek és másfajta – diverzitás szempontjából szegényebb – életközösségek 

alakulnak ki, az élőhelyek közti átjárhatóság csökken. A magas építmények pl. kémények esetében a 

hatásterület sokkal kiterjedtebb is lehet, mintha csak az épület tájképre gyakorolt hatásait vesszük 

alapul. 

2.1.3 Telepítés hatásai 

A telepítés hatásai közül, mint azt már írtuk, a területhasználatok megváltozása fogja jelenteni a 

legnagyobb hatást. Azaz a jelenleg domináns mezőgazdasági területek helyett egy ipari üzem jön 

létre a kapacsolódó létesítményeivel (pl.: belső utak, parkolók stb.) együtt. A 2018. májusi bejárás 

alapján az alábbi területhasználatok fognak csökkeni/átalakulni a területen: 

● nagyüzemi szántóterület; 

● parlagterület. 

Megjegyezzük, hogy a földhivatali adatok alapján a szántó és parlagterület már kivett területként 

szerepel, így tulajdonképpen a terület használatának megváltozásával már nem kell számolnunk, az 

már megtörtént.  

Gyöngyös város rendezési terve szerint a tervezési terület „Gip” – Gazdasági, ipari terület 

területfelhasználási övezetbe sorolt, így a rendezési tervet módosítani és a területet átsorolni már nem 

szükséges. 

A zöldfelületi rendszer minimális megváltozására kell csak számítani a létesítés során a meglévő 

szántóterület és parlagterület zöldfelülete fog csak csökkenni. 

Az építés alatt a tájkép ideiglenesen meg fog változni, hiszen a megjelenő építőgépek, depónia- és 

szerelőtér, építkezési terület valamennyire megváltoztatják a tájképet, de ez a környező ipari területek 

miatt nem jelent érdemleges változást. 

Az építési fázis a táji értékekre és egyedi tájértékre nem lesz hatással (semleges hatás). 

2.1.3.1 Erdőterületek érintettsége 

A vizsgált terület üzemtervezett erdőterületet nem érint. 

2.1.4 Működés hatásai 

Az új ipari létesítmény üzemelése esetében elsősorban a tájkép változását kell vizsgálnunk, amit jól 

jellemezhet a létesítmény láthatósága, azaz, hogy honnan és milyen messziről fog látszódni. 

A létesítmény láthatóságát több tényező is befolyásolja, ezek közül a legfontosabbak: a létesítmény 

magassága, a terület morfológiai helyzete, a jellegzetes, a tájból kiemelt természetes vagy 

mesterséges pontok, a jellemző közlekedési folyosók, melyet minden nap, rendszeresen használnak, 

valamint a meglévő művi és természetes tájképi elemek, amelyek a rálátást korlátozhatják. A 

létesítmény épületei eltérő magasak lesznek, ezért a legnagyobb épületmagasságot vesszük 
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figyelembe a vizsgálatainkkor, ami 18 méter (ez a készáru magasraktár épülete). A többi 

épületmagasság: festőépület 14 m, az összeszerelő és anyagraktár max. 12 m, a fejépület (földszint + 

1 szint) max. 10 m magas. Két épület-tömb valósul meg a jelen engedélyezés tárgyát képező I. + II. 

fázisban; ezek egymástól 15 m-re helyezkednek el - lásd a „B” mellékletben található részletes 

helyszínrajzon; illetve látványterveket a 10. ábrán. 

A tervezett létesítmény É-ról, Gyöngyös felől a 3204. útról nagy valószínűséggel nem fog látszani, 

mert a vizsgált területet ki fogják takarni a tőle É-ra található ipari létesítmények, valamint az egykori 

iparvasút 2-3 m magas töltése. Kelet felől, ahol szintén a 3204. út is fut, a létesítmény jól fog 

látszódni, a rálátást nem korlátozza tulajdonképpen semmilyen jelentős zöld sáv vagy létesítmény 

(lásd a következő ábrán). Dél felől az M3-as autópálya és a Gyöngyös-kelet csomópont felüljárója 

felől a rálátást a már kiépült Procter & Gamble üzeme fogja kitakarni, így abból az irányból nem vagy 

csak kis mértékben lesz látható. Ny-felől, azaz Gyöngyöshalász felől a tervezett üzem láthatóságát a 

Külső-Mérges-patak zöld sávja, valamint egy kisebb kiterjedésű erdősáv erősen korlátozza. A 

tervezett üzem külső kerítése hegesztett hálós, átlátható, horganyzott felület. Az épülethéjazat 

világosszürke szendvicspanel, amely illeszkedik a szokásos ipari létesítmények gyakorlatához, illetve 

a már meglévő Procter & Gamble üzem színvilágához. 

8. Ábra: Rálátás a 3204. sz. útról, a még éppen 
épülőben lévő Procter & Gamble 
üzemcsarnokkal a háttérben 

9. Ábra: Gyöngyöshalász település felé a rálátást a 
patak zöld sávja és egy kis erdőterület korlátozza 

  
Forrás: Google Earth Pro, 2013 július Forrás: Mott MacDonald helyszíni bejárás, 2018 május 

10. Ábra: látványterv madártávlatból és a Csonka J. út irányából 

  

Forrás: Tecton Kft. 

Általánosságban elmondható, hogy a létesítmény tájvédelmi szempontból elviselhető mértékű hatást 

fog gyakorolni, melyet enyhít, hogy a tervezett létesítmény mellett közvetlenül egyéb ipari telephelyek 

és létesítmények is találhatók. 

Tájvédelmi szempontból javasoljuk egy takarófásítás telepítését a 3210 sz. út felőli oldalra, így a 

rálátást korlátozni lehet. 
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2.1.5 Felhagyás hatásai 

A felhagyás és elbontás tájvédelmi szempontból általában pozitív hatásokat indukál, hiszen az üzem 

felhagyásakor a terület általában rekultiválásra kerül és a tájképet negatívan befolyásoló 

létesítmények hatása ezáltal megszűnik. 

2.1.6 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületnek a tervezett létesítmény területfoglalását tekintjük, 

ahol a beruházás megvalósul. 

Közvetett hatásterület 

Tájvédelmi szempontból igen nehéz konkrét számot megadni a közvetett hatásterületről, hiszen az a 

terület morfológiai helyzetétől, a tervezett létesítmény magasságától, az alkalmazott színektől, a 

meglévő művi és természetes tájképi elemek rálátást korlátozó elhelyezkedésétől függ. 

Általánosságban elmondható, hogy a létesítmény az É, D-i és Ny-i irányból kevésbé fog látszódni, 

hiszen a meglévő zöld területek és ipari létesítmények a rálátást korlátozzák. K felől (a 3204. sz. út 

felől), a rálátás kevésbé korlátozott, itt akár több 100 m-ről is fog látszódni a létesítmény.  

A hatásterületek lehatárolását lásd az F mellékletben. 

 

2.2 Élővilágra gyakorolt hatások 

2.2.1 Jelenlegi állapot 

2.2.1.1 A vizsgált terület természeti viszonyainak bemutatása 

A tervezési terület nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket, 

ex lege védett természeti területet, Natura 2000 területet, Országos Ökológiai Hálózat elemét. A 

legközelebbi élővilág-védelmi szempontból érzékeny területek több kilométerre találhatók a beruházás 

helyszínétől, már jóval a hatásterületen kívül (lásd a következő ábrán). 

11. Ábra: A legközelebbi élővilág-védelmi szempontból érzékeny területek elhelyezkedése 

 
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm, http://natura2000.eea.europa.eu/,  

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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2.2.1.2 A vizsgált terület természeti viszonyainak bemutatása 

A tervezési terület a Magyarország Kistájainak Katasztere (szerk. Dövényi, 2010) alapján a Nyugati-

Mátraalja kistájba tartozik, annak is a K-i határán található. A tervezési terület környezete a Magyar, 

vagy Pannóniai flóratartományon belül a Mátra, Medves, Karancs és környékük (Agriense) 

flórajárásba sorolható, azonban erősen átmeneti jellegű. A 200 tszf alatti területek már inkább az 

Alföld (Europannonicum) flóravidék Tiszántúl (Crisicum) flórajárásába tartoznak. 

Állatföldrajzi besorolás szerint a vizsgált terület Pannonicum faunakörzet Eupannonicum faunajárásba 

tartozik, de itt is a magasabb térszíneken már inkább a Matricum faunakörzet Eumatricum 

faunajárásának képviselői jelenhetnek meg.  

A terület eredeti vegetációtípusa az erdőssztyepp-növényzet lehetett, a Mátra irányából az Alföld felé 

törtető vízfolyások (pl. Gyöngyös-patak, Külső-Mérges-patak, stb.) mentén pedig fűz-ligeterdőkkel, 

mocsárrétekkel. Mára azonban az emberi tevékenység gyökeresen átformálta ezt a tájat is, 

nagytáblás szántókat és bogyós gyümölcsösöket, ipari területeket és a települések belterületét találjuk 

meg. A természetközeli vagy természetes élőhelyek már csak elvétve fordulnak elő, a tervezési terület 

hatásterületén belül nem is találhatók, talán csak a Külső-Mérges-patak keskeny puhafás bokorsora 

utal a valamikori természetes vegetációra. A vizsgált terület jelenleg iparterületként van 

kiszabályozva. 

A terület botanikai jellemzése 

A terület botanikai jellemzésénél megadjuk a létesítmény, illetve a tervezési terület érintett élőhelyeket 

az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert (rövidített nevén: Á-NÉR) 2011-es osztályozása 

alapján. Az élőhelyeket a 2018. májusi bejárás alapján tipizáltuk be. A természetességi értékszámokat 

Seregélyes (1989,1995) nyomán módosítva állapítottuk meg (lásd a következő táblázatban). 

11. Táblázat: Az alkalmazott természetességi értékek (TDO) 

TDO Kritérium Példa 

1 A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 
vegetáció nem ismerhető föl, gyakorlatilag csak gyomok és 
jellegtelen fajok fordulnak elő. 

Szántók, intenzív erdészeti és gyümölcs-kultúrák, 
bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, 
gyomtársulások, stb. 

2 A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás 
csak nyomokban van meg, domináns elemei 
szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 
tömegesek a gyomjellegű növények. 

Intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, csillagpázsitos 
legelők, szántó, vagy gyep helyére telepített erdők, 
vizek mesterséges mederrel, stb. 

3 A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti 
vegetáció elemei megfelelő arányban vannak jelen, de 
színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 
jellegtelen fajok aránya. 

Túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett 
területek, stb. 

4 Az állapot természetközeli, de mérsékelten zavart, a 
színező elemek még előfordulnak, de arányuk nem 
jelentős, inkább a természetes társulások zavarástűrő fajai 
válnak jellemzővé. Gyomok alig. 

Felhagyott spontán cserjésedő legelők, 
legelőerdők, fiatal erdők, kaszált csatornapartok, 
gátak, kubikerdők, felhagyott szőlők stipa-s 
gyepjei, stb. 

5 Az állapot természetes, ill. annak tekinthető, a színező 
elemek (zömük védett faj) aránya kiemelkedő, köztük 
reliktum jellegű ritkaságok is, gyomnak minősülő fajok alig 

Őserdők, őslápok, meredek, hasznosítatlan 
sziklagyepek, sziklaerdők, fajgazdag hegyi 
kaszálórétek, fajgazdag sztyepprétek, stb. 

Forrás: Németh és Seregélyes 1989, Molnár és mtsai 2003, MOLNÁR et al. 2007 http://www.novenyzetiterkep.hu/node/376 

A tervezett létesítmény telepítési helye nagyrészt nagyüzemi szántóterület (Á-NÉR kód: T1, TDO:1), 

annak ellenére, hogy a földhivatali nyilvántartás szerint művelésből kivett a terület. A tervezési terület 

D-i része viszont parlagterület (T10, TDO:1) A szántó- és parlagterületeken a haszon-növényen kívül 

csak azok gyomtársulásait találjuk, így az apró szulák (Convolvulus arvensis), libatopok 

(Chenopodium spp), disznóparéjok (Amaranthus spp) gyakoriak, valamint a mezsgyében a 

közönséges tarackbúza (Elymus repens), ragadós muhar (Setaria verticillata), útszéli zsázsa 

(Lepidium draba) és a nagy csalán (Utrica dioca) a jellemző. A vizsgált területtől É-ra és K-re burkolt 

és burkolatlan utakat (U11, TDO:1) találunk. A területtől D-re található egy burkolt úttal elválasztva 

egy iparterület (U4, TDO:1), míg Ny-i irányból a Külső-Mérges-patak keskeny üde cserjesora 

határolja. A patakot kísérő cserjésben a füzek (Salix cinerea, Salix fragilis stb.) mellett megjelenik a 
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fekete bodza (Sambucus nigra), a gyepűrózsa (Rosa canina) és a kutyabenge (Frangula alnus), 

valamint ritkábban néhány nyárfa (Populus spp) is megjelenik. Az aljnövényzete sűrű, elsősorban a 

mindent behálózó a hamvas szeder (Rubus caesius) miatt, de sok esetben a nagy csalán (Utrica 

dioca) is tömeges a cserjés szegélyzónájában. A cserjésben a patakhoz közeledve megtaláljuk a 

közönséges nádat (Phragmites australis) és az általánosan elterjed sás (Carex spp) fajokat is. A 

cserjesor szántófelőli oldalán pedig farkasalma (Aristolochia clematitis) is gyakori. 

A vizsgált területen a 2018. májusi bejárás alkalmával védett növényfaj egyede nem volt kimutatható 

és terület jellege miatt nem is lehet számítani védett vagy fokozottan védett növényfaj előfordulására. 

A tervezett létesítmény az alábbi Á-NÉR kódú területek érinti: 

12. Táblázat: A létesítmény hatásterületén található élőhelyek összefoglaló táblázata 

Á-NÉR kód Á-NÉR Élőhely típusa Természetességi mutató (TDO) 

P2a Üde és nedves cserjések 2 

T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 1 

T10 Fiatal parlag és ugar 1 

U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 1 

U11 Út- és vasúthálózat 1 

Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011 

12. Ábra: A vizsgált területen nagyüzemi 
szántó található (háttérben a Procter &Gamble 
üzeme, és egy föld depó) 

13. Ábra: A Külső-Mérges-patak keskeny üde 
cserjése és egy széles mezőgazdasági út hídja, 
továbbá vasúti híd a háttérben 

  
Forrás: Mott MacDonald Magyarország 2018.05.17-i bejárás 

A terület zoológiai jellemzése 

Zoológiai szempontból a területen általában olyan fajok fordulhatnak elő, melyek a nagyüzemi 

mezőgazdálkodás és ipari területek mellett is fenn tudnak maradni, valamint a nagyfokú emberi 

jelenléthez már hozzászoktak. A területen így előfordulhatnak az alábbi általánosan elterjedt védett 

állatfajok: 

13. Táblázat: A területen előforduló védett állatfajok összefoglaló táblázata 

Magyar név Tudományos név 

Ízeltlábúak (Arthropoda) 

atalantalepke Vanessa atalanta 

nappali pávaszem Aglais io 

kardos lepke Iphiclides podalirius 

farkasalmalepke Zerynthia polyxena 

bőrfutrinka Carabus coriaceus 

Hüllők (Reptilia) 
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Magyar név Tudományos név 

fürge gyík Lacerta agilis 

zöld gyík Lacerta viridis 

Madarak (Aves) 

feketerigó Turdus merola 

széncinke Parus major 

házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros 

házi veréb Passer domescticus 

mezei veréb Passer monatus 

tengelic Carduelis carduelis 

barázdabillegető Motacilla alba 

vetési varjú Corvus frugilegus 

egerészölyv Buteo buteo 

Emlősök (Mammalia) 

vakondok Talpa europea 

keleti sün Erinaceus roumanicus 

 

A terület száraz volta miatt kétélűekben kifejezetten szegény a terület, azonban az utak és az 

iparterület árkaiban és a Külső-Mérges-patak medrének közelében esetleg kis számban (néhány tízes 

számban) az általánosan elterjedt kétéltűfajok (pl: kecskebéka alakkör fajai, varangyok stb.) is 

megjelenhetnek. 

A terület vadállománya 

A terület apróvadakban gazdag, a vadászható fajok közül a mezei nyúl (Lepus europaeus), a 

vörösróka (Vuples vulpes) és a fácán (Phasianus colchicus) is előfordul. A terület mellett található 

nagytáblás mezőgazdasági területeken az őz (Capreolus capreolus) is megjelenhet. 

2.2.2 Hatótényezők 

Hatásviselők 

A teljes hatásterületen előforduló élőhelyek, azok növény- és állatvilága. 

Építés hatótényezői 

Egy üzem létesítése, mint minden beépítés, mindenekelőtt élőhely-veszteséget okoz. Ennek mértéke 

függ a beépíteni kívánt terület nagyságától és az érintett élőhelyek számától, kiterjedésétől és 

minőségétől. A minőség alatt azt értjük, hogy élővilág-védelmi szempontból nem mindegy, hogy egy 

szántóterületet, degradált területet vagy pedig egy természetszerű területet érint a beruházás. 

Természetesen minél több élővilág-védelmi szempontból értékesebb területet érint az adott 

beruházás, annál nagyobb lesz a beruházás építése által okozott negatív hatás. 

Egy új zöldmezős beruházás során megváltozik a környező élettér is, hiszen a felvonulási utak és az 

építéshez kapcsolódó egyéb létesítmények (ideiglenes telephelyek, szerelőtér, depónia tér stb.) 

kialakítása átmeneti élettér- és élőhely-csökkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentős, 

ha ezeket a helyeket, főleg a felvonulási utakat természetvédelmi szempontból értékes területeken 

helyezik el. 

A beruházás kapcsán új anyagnyerőhelyek kialakítása nem tervezett. 

Az építés során megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell számolni, ami ideiglenesen a 

környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő-szennyezés, többlet zajkibocsátás, stb.). Ezek 

ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről az 

állatok elvándorolnak, illetve viselkedésük megváltozik. Önmagában a rendszeres emberi jelenlét is 

zavaró hatással jár, így ennek következménye is lehet az elvándorlás.  
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A létesítmény építésekor számolni kell a természetes növény- és talajtakaró roncsolásával is, amely 

teret engedhet a tájidegen agresszív fajok, mint például a fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

gyalogakác (Amorpha fruticosa), a bálványfa (Ailanthus altissima), az aranyvessző (Solidago spp) stb. 

elterjedésének. A tájidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai őshonos, a 

tájra jellemző fajok kiszorulhatnak. A talajtakaró roncsolása szintén teret engedhet a közegészségügyi 

kockázatot jelentő, tájidegen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodásának 

is. 

Üzemelés hatótényezői 

A létesítmény üzemeltetésével megváltozik hosszútávon a környező élettér, hiszen a nagy területen 

történő beépítés megváltoztatja a domborzati, lefolyási és mikro-klimatikus viszonyokat, ezáltal az 

létesítmény környezetében található természeti viszonyokat is. Ez főleg az üzemelés szakaszában 

jelentkezhet, mely által először a vegetáció, majd utána a fauna is megváltozhat.  

A burkolt felületek csalogató hatása a telephelyen alkalmazott alacsony sebességek miatt nem 

releváns.  

A megbolygatott ipari terület „negatív ökológiai folyosóként” is működik, azaz teret engedhet a tájra 

nem jellemző, agresszív nem őshonos fajok megtelepedésének és elszaporodásának. 

2.2.3 Telepítés hatásai 

Élővilág-védelmi szempontból a tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem 

valószínűsíthető, hiszen a nagyüzemi szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken általánosan 

elterjedt fajokkal kell számolni. A terület nem ad otthont jelentős számú védett vagy fokozottan védett 

állatfajnak sem, azok az érintett területet csak esetlegesen használhatják. Jelentős természetvédelmi 

értékkel bíró élőhely sem található a vizsgált területen, az érintett élőhelyek erősen átalakítottak és 

természetességi indexük nem éri el a kettes értéket sem. Védett vagy fokozottan védett növényfaj 

megjelenésére sem kell számítani a hatásterületen. 

A mezőgazdasági területen előforduló védett állatfajok populációjában jelentős csökkenést sem 

regionális, sem pedig lokális szinten nem fog okozni a beruházás. Azonban lokális szinten egy-két 

egyed vagy pár a létesítés áldozatává válhat a terület növényzettől való megtisztása és a 

tereprendezés, földmunkák miatt. 

A kivitelezés során az állatok zavarásával, esetleges időszakos elvándorlásával lehet számolni, de a 

kivitelezés után nagy valószínűséggel vissza fognak térni a területre. A zavarás nem veszélyezteti, 

sem lokális, sem pedig regionális szinten az itt előforduló védett természeti értékeket, nagy 

valószínűséggel populációjukat sem csökkenti kimutathatóan. 

Erdőterületet a beruházás nem érint. Összességében az építés hatása az élővilágra nézve 

elviselhető mértékű lesz. 

2.2.4 Működés hatásai 

A normál üzemelésnek élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: az üzemelés során a 

bolygatott, építéssel érintett területek jó feltételeket teremthetnek az agresszíven terjedő invázív fajok 

számára (pl.: Solidago spp, Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia stb.). Az 

invázív fajok terjedésének megakadályozására javasoljuk a minimum évenkénti kétszeri kaszálást a 

zöldfelületeken. 

A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára az elviselhető mértékűek lesznek, hiszen a terület 

jelenlegi állat- és növényvilágában jelentős változások nem fognak bekövetkezni. 

Összességében az üzemelés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű lesz. 
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2.2.5 Felhagyás hatásai 

A felhagyásnak az élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: a felhagyás végeztével a 

bolygatott, felhagyással érintett területek jó feltételeket teremthetnek a fent már említett agresszíven 

terjedő invázív fajok számára. 

2.2.6 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Élővilág-védelmi szempontból a közvetlen hatásterületnek a tervezett létesítmény területfoglalását 

tekintjük, ahol a beruházás megvalósul. 

Közvetett hatásterület 

Élővilág-védelmi szempontból, mivel természetes és természetközeli élőhelyek a beruházás területén 

és környezetében nem találhatók, valamint védett és fokozottan védett fajok közül is csak a 

mezőgazdasági-ipari területeken általánosan előforduló fajok jelenlétére lehet számítani, ezért a 

beruházás szélétől mért 100 m széles sávot tekintjük a közvetett hatásterületnek. 

A hatásterületek lehatárolását lásd az F mellékletben. 

2.3 Földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 

2.3.1 Jelenlegi állapot 

A beruházási terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági funkciójú terület, de a Gyöngyösi Ipari Park 

területének jelenleg is része.  

A terület közvetlen déli szomszédságában található a Procter & Gamble Hyginett (pelenkagyár) 

meglévő üzeme; északi oldalán Seissenschmidt Kft. fémmegmunkáló üzeme található. Észak-keletre 

Horváth Rudolf szállítmányozás logisztikai központja található. Egyéb irányokban, illetve ezeken túl 

mezőgazdasági művelésű területek, parlag terület és/vagy erdő(sáv) található. 

A terület nagyrészt sík; kis mértékben nyugati irányba, a Külső-Mérges-patak medre felé lejt. Működő 

vagy rekultivált vagy rekultivációra váró hulladéklerakó nem található a helyszínen. 

A 2018 májusában elvégzett geotechnikai vizsgálatok keretében két fúrásból, a beruházási terület K-i 

szélén kijelölt F1 ponton és a beruházási terület Ny-i szélén kijelölt F2 ponton, 1 és 2 méter 

mélységekből talajminták vételére került sor.  A fúrások a talajvizet nem érték el (F1 mélysége 8,5 m, 

F2 mélysége 6,1 m), a geotechnikai jelentés szerint a területen a várható maximális talajvízszint 8,0 m 

mélyen, vagy mélyebben helyezkedik el.  A vett talajmintákból TPH, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–

FVM együttes rendelet szerinti fémek, benzol és alkilbenzolok, valamint PAH laboratóriumi 

meghatározására került sor.  A vizsgált komponensek döntő többségének koncentrációja a vonatkozó 

B szennyezettségi határérték alatt volt, jellemzően nem érte el az alsó méréshatárt.  Egy talajminta 

(az F1 fúrásból 1 méteren vett minta) esetében a nikkel koncentrációja (53,7 mg/kg sz. a.) kis 

mértékben meghaladta a vonatkozó B hatérértéket (40 mg/kg).  A területen vett egyéb talajminták 

esetében a nikkel koncentrációja is határérték alatt maradt, és az egyéb fémvizsgálatok határérték-

meghaladást nem jeleztek.  A tárgyi, illetve a szomszédos területek jelenlegi és múltbeli használata 

nem eredményezhette a talaj nikkel-szennyezését, így a határértéket kis mértékben meghaladó 

nikkel-koncentráció a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti értelemben Ab bizonyított háttér-

koncentrációnak tekinthető. 

Az MTA agrotopo adatbázisa7 alapján a beruházási terület és tág környezete „5” talajérték szám 

kategóriába tartozik: 

- talajértékszám: 60-50% (A talajértékszám a különböző talajok természetes termékenységét 

fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ában.) 

                                                      
7http://www.mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo  

http://www.mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo
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Vízkivételi kút, vagy monitoring kút a tárgyi területen nincs. Kármentesítés vagy tényfeltárás a 

beruházási területen nem zajlik. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Göngyös a „fokozottan érzékeny” és „kiemelten 

érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába esik. Ennek oka, hogy Gyöngyös területe a 

Gyöngyös-Atkári sérülékeny ivóvízbázis területére esik, azonban az Ipari Park jelentős része, és 

konkrétan a tárgyi beruházási terület nem esik vízbázis védelmi (1.a) területre. 

A tényleges beruházási terület és környezete 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 2. mellékletének 

besorolása alapján az „érzékeny” kategóriába tartozik, a következők szerint: „2.a: Azok a területek, 

ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.”. A 

beruházási terület legközelebbi pontja a „fokozottan érzékeny” területhez (a hidrogeológiai „B” 

védőterület legközelebbi pontjához) képest min. 1300 m – lásd a következő ábrán. 

14. Ábra: (b) a beruházási terület környezete és lejtésviszonyai; (j) valamint a felszín alatti víz 
szempontú érzékenységi kategóriák a beruházási területen és környezetében 

   
Forrás: FÖMI alaptérkép és Mott MacDonald saját szerkesztés  

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontok: 

A beruházási terület a „2-11 Tarna alegység” területére esik. A beruházási terület és környezetében 

található felszín alatti víztest: 

• sp.2.9.1 (víztest kód: AIQ566; „Északi-középhegység peremvidék”) víztest: sekély porózus 

leáramlással, mennyiségi állapota: gyenge (oka: süllyedés teszt), kémiai összesített állapota: 

gyenge (oka: ivóvízbázis nitrát és szulfát szennyezettsége). 

Mélyebben fekvő víztestek vizsgálata nem szükséges, mivel a tárgyi létesítményhez sem fog tartozni 

érdemi mélységet elérő felszín alatti objektum, hanem csak az épület-alapozás mélységéig terjed a 

földtani közeg érintettsége. Vízkivétele és bebocsátása sem lesz a létesítménynek mélyebben fekvő 

víztestekbe. 

A beruházási helyszín tágabb környezetében mindössze két EKH engedélyes illetve E-PRTR jelentés 

megtételére kötelezett telephely található; mindegyikük Visontán, a Mátrai Erőműhöz tartozik: bánya 

és hőerőmű. Továbbá Gyöngyöspatán nagylétszámú állattartó üzem található. Ezek az engedélyes 

által tervezettől teljesen eltérő jellegű tevékenységet folytatnak, így ezek hatása nem összegződik. 

2.3.2 Hatótényezők/Emisszió 

A tervezett üzem, pontosabban létesítésének legfontosabb hatótényezője az üzem fizikai 

területfoglalása, eddig mezőgazdasági használatú – bár ipari tevékenységekkel szegélyezett - 

területen. További hatótényező a talajkitermelés, talajbolygatás; a felső termékeny talajréteg 

megváltozása. Közvetlen vagy közvetett bevezetés talajba vagy felszín alatti vízbe nem tervezett. A 

kármentők beépítésével, felszín alatti anyagtárolás elkerülésével – és megfelelő környezetirányítás 

alkalmazásával – esetleges havária estben sem várható talaj vagy felszín alatti víz szennyezése. 

Hatótényező lehet általános esetben a felszín alatti vízkivétel, melynek hatása a lokális vízszint 

csökkenés, de ilyen nem valósul meg. 



Mott MacDonald | GIANT kerékpár összeszerelő üzem létesítése (Gyöngyös) 35 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492_B | 2018. június 14. 
P:\Budapest\TPE\PROJECTS\398492_Bike_Plant_EVD_Gyongyos\H Reports and Drawings\H.02 Outgoing Reports\H.02-
02_EVD_FINAL_submitted_2018-06-13\HUN_GIANT_EVD_vegleges_20180614.docx 
 

2.3.3 Telepítés hatásai 

A tervezett üzem talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai területfoglalás.  

Az üzem létesítéséhez komolyabb mélyépítés nem szükséges, mivel föld alatti szerkezetek, vagy 

pinceszint, illetve föld alatti tartály nem létesül. A csarnokok, épületek alapozását természetesen el 

kell végezni, amely kb. 1,5-2 m mélységig jelenti a fenti területeken a talajkitermelést, bolygatást az 

alapok mentén; ehhez járul még hozzá a szükséges tereprendezés. Ez összességében kb. ~7-10 

ezer m3 földmunkát („talajbolygatást”) jelent, elsődlegesen a helyszínrajzon megadott épületek, utak 

valamint parkolók helyén. 

Felszín alatt elhelyezett szerkezet csak kevés és kisebb jelentőségű létesül, így pl. a csapadékvíz 

tisztítók olajfogója, esővíz záportározó. Nem létesül saját vízkitermelő kút; és az építés fázisában 

helyszíni vízkivétel sem tervezett. A felszín alatti vizek mennyiségi vagy áramlási viszonyait az építés 

nem fogja befolyásolni. 

Az üzem létesítése már eleve „kivett” területen történik: az engedélyezés tárgyát képező telekterület 

művelési ága már korábban is „kivett beruházási célterület” volt, bár eddig az I. és II. fázis területét 

szántóként használták. A felső humuszos talajréteget – a 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.) alapján - 

külön kell letermelni és a beruházási területen külön kell deponálni (humuszmentés). Humuszos 

termőtalaj kiszállítása a területről nem tervezett, hanem az építési munkálatok befejezetével, a 

tereprendezés során visszaterítésre kerül az épületek körül, illetve a beépítetlenül maradó területen. A 

Tvt. alapján az építési munkálatok során a beruházó (kivitelező) köteles gondoskodni a humuszos 

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról; továbbá a mentett humuszos termőréteg 

mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó (illetve kivitelezője) köteles külön nyilvántartást 

vezetni. A Tvt. előírásai mellett az „MSZ 21476:1998 A talaj termőréteg-védelmének követelményei 

földmunkák végzésekor” szabvány előírásait kell betartani. 

15. Ábra: Az I. + II. fázis területe a Gyöngyösi Ipari Park területén jelenleg szántó. A kép a Kandó 
Kálmán utcából, déli irányba fotózva készült. Háttérben a Procter & Gamble meglévő üzeme; jobb 
szélen (kék színnel) az ipari park egyik szennyvíz átemelője 

 
Forrás: Mott MacDonald 

A talajkitermelés, talajbolygatáson kívüli hatótényező a munkagépek taposó hatása általi 

talajtömörödés, amely többé-kevésbé a teljes beruházási terület érinteni fogja.  

A földtani közeg szempontjából a létesítés (a termőréteg eltávolítása): terhelő hatású. 

Felszín alatti vizek szempontjából a létesítés fázisa: semleges hatású. 
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2.3.4 Működés hatásai 

Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közműről tervezik kielégíteni, azaz a területen saját, 

felszín alatti vízkivételi mű nem létesül. Az építésnél leírtak szerint nem létesül jelentős felszín alatti 

objektum, amely a talajvíz áramlási viszonyokat érzékelhetően befolyásolná. 

A technológiából nem fog történni semmilyen szennyező anyag közvetlen vagy közvetett bevezetése 

földtani közegbe vagy felszín alatti vízbe.  

A felszíni vízvédelmi fejezetben leírtaknak megfelelően záportározó létesül, de ide csak tisztított vagy 

eleve szennyezetlen csapadékvíz kerülhet, amely részben elszikkad. 

A működés fázisának földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt leglényegesebb hatása csak 

potenciális: ez a felhasznált anyagok, és hulladékok – 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (Favkr.) 

szerinti – „elhelyezése” a telephelyen. A Favkr. előírásainak megfelelően az elhelyezés 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel valósul meg. (Részletesen lásd az 

anyagtárolási (1.3.10.3) és a hulladékgazdálkodási (1.3.10.4) fejezetben.) 

A felhasználni tervezett anyagok részletes listája, éves felhasználási, és egyidejűleg tárolt max. 

mennyiségük az 1.3.5.2 fejezetben található. 

Összefoglalva: a tervezett üzem működése a földtani közeg és felszín alatti vizek szempontjából – 

tekintettel a megvalósítani tervezett műszaki védelmi intézkedésekre is - nem jár jelentős környezeti 

hatással. A környező területen földhasználatait a tervezett beruházás nem lehetetleníti el, nem rontja. 

A földtani közeg szempontjából a működés hatása: semleges. 

Felszín alatti vizek szempontjából a hatás: semleges. 

2.3.5 Felhagyás hatásai 

Az üzem tevékenységének felhagyásakor valószínűsíthetően a kerékpárgyártás megszűnik a 

telephelyen. Mivel közvetlen vagy közvetett – technológiai eredetű - bevezetés vagy felszín alatti 

vízkivétel nincs, ezért a felhagyás egyetlen hatása a tárolt („elhelyezett”) szennyező anyagok 

jelenlétének megszűnése, azaz az ebből fakadó minimális környezeti kockázat megszűnése. 

Felhagyás esetén a földtani közeg és talajvíz vonatkozásában mintavételezést és mérést kell végezni 

az esetlegesen hátramaradó szennyezés monitorozása érdekében, amelynek elsődlegesen az anyag 

és hulladékgyűjtő objektumok környezetére kell kiterjednie. 

2.3.6 Hatásterület 

Hatásterület: 

● felszín alatti vizek vonatkozásában: nem jelölhető ki; 

● földtani közeg vonatkozásában: az üzem fizikai területfoglalása, amelyet felülbecsléssel az üzem 

telekhatáraival adhatunk meg. 

2.3.7 Javasolt hatáscsökkentő intézkedések 

A földtani közeg és felszín alatti vizek védelme szempontjából alkalmazott megoldások: 

● kármentőkkel és egyéb műszaki védelemmel (vízzáró aljzattal) ellátott anyagtároló és 

hulladékgyűjtő hely, 

● minden anyagtárolás fedett és zárt épületben valósul meg, 

● szennyező anyag közvetlen vagy közvetett (pl. szikkasztásos) bevezetése nem történik, 

● a létesítés fázisában a felső, termékeny, humuszos talajréteg mentése és helyszíni hasznosítása a 

tereprendezés során. 
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2.4 Felszíni vizekre gyakorolt hatások 

2.4.1 Jelenlegi állapot 

Vízgyűjtő gazdálkodási szempontok, közeli felszíni víztestek 

A beruházási terület a „2-11 Tarna alegység” területére esik8. Az alegység nagyobbrészt Heves 

megye, kisebb részt Nógrád megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el; és – a 

Tisza részvízgyűjtő részeként – a Tarna-patak vízgyűjtő területét foglalja magába.  

A beruházási területhez legközelebbi, az alegységi szintű VGT által ismert felszín víztest a Külső-

Mérges-patak, amely a beruházási terület nyugati oldalán, közelítőleg É-D-i irányban húzódik. Egyéb 

vízfolyás vagy állóvíz nincs a terület közelében. Maga a Külső-Mérges-patak is a jelenlegi 

engedélyezés tárgyát képező I. + II. fázis telekterületétől minimum 220 m távolságban (nyugatra) 

található. 

16. Ábra: vízfolyás víztestek a beruházási terület környezetében (Tarna alegység). A beruházási 
helyszínt piros pont jelöli; zöld vonal: erősen módosított víztest; kék vonal: természetes víztest. 

 
Forrás: Tarna alegység VGT (2016) 

A Külső-Mérges-patak jellemzői: 

● víztest kód: AEP735 

● erősen módosított víztest 

● víztest típusa: 6S (síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi 

vízgyűjtőjű), 

● időszakosság: állandó vízszállítású 

● jellemző hasznosítás: vízelvezetés 

● szélessége (leggyakoribb vízhozamnál): 0,5 m 

● mélysége (leggyakoribb vízhozamnál): 0,1 m 

● vízgyűjtő méret: 39 km2 

● leggyakoribb vízhozam: 0,149 m3/s 

● a város 2016. évi környezetvédelmi beszámolója alapján, még az MSZ 12749:1993 szabványon (5 

fokozatú skálán alapuló) osztályozás szerint a patak vízminősége: „jó”. (Alsó szakaszán ammónia 

okoz vízminőség romlást.) 

                                                      
8  Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2016, 2-11 Tarna alegység, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 2016. április. 
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Az alegységen számos vízfolyás víztestén (így a Külső-Mérges-patakon is) a talajerózióból és/vagy 

felszíni lefolyásból származó hordalék és szennyezőanyag terhelés csökkentése válik szükségessé. 

Távolabb fekvő egyéb felszíni vizek a környéken: Adácsi-víztározó, amely szintén erősen módosított 

víztest, de távolsága már jelentős: ~4,1 km. 

Egyéb szempontok: csapadékvíz elvezetés és szennyvíz tisztítás 

Az Ipari Park elválasztott rendszerű csatorna-rendszerrel rendelkezik. A beruházási terület északi 

oldalán, Kandó Kálmán út mentén – növényzettel benőtt – csapadékvíz elvezető árok található, amely 

- a terep lejtését követve - a Külső-Mérges-patakba köt be, egy kőrakással megerősített bevezetési 

ponton. E patak jelenleg is a területen esetlegesen el nem szikkadó csapadékvizek befogadója. A 

telek déli oldalán húzódó Jedlik Ányos utca mentén is található csapadékvíz árok, amely szintén 

kőburkolattal megerősített ponton köt be a Külső-Mérges-patakba. A keleti oldalon, a Csonka J. (3210 

sz) út mentén szintén meglévő árok található. 

A telkek határán megtalálható a nagy kapacitású ivóvíz; részben nyomott, részben gravitációs 

szennyvíz hálózat; 20 kV-os villamos energia hálózat, valamint TIGÁZ DSO Zrt. elosztói és 

kisnyomású gázvezetékei. A területen megoldott a közlekedés mivel kiépített utak találhatóak az Ipari 

Parkban a megfelelő csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítással. A Kandó Kálmán út is a tervezett 

beruházási terület nyugati széléig szilárd burkolatú és kivilágított. Mindez a szükséges közmű 

építések mértékét minimálisra csökkenti (lásd 1.3.9.6 fejezetben). 

Az Ipari Park saját szennyvíz csatorna hálózattal rendelkezik, és azt üzemelteti, a szennyvizek végső 

kezelője a Heves Megyei Vízmű Zrt Gyöngyös térségi szennyvíztisztítója. Itt kerül tisztításra 

Gyöngyös város valamint 7 település (Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Nagyréde, Gyöngyöshalász, 

Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A telep korszerű eleveniszapos technológiával 

rendelkezik, amelyet az utóbbi években bővítettek és korszerűsítettek. Az itt tisztított szennyvíz 

minősége minden komponens tekintetében megfelel9 a határértékeknek, tisztítási hatásfoka jó. 

Szintén a Heves Megyei Vízmű Zrt biztosítja Gyöngyösön, így az Ipari Park területén is a vezetékes 

ivóvízellátást. 

2.4.2 Hatótényezők/Emisszió 

A tervezett kerékpár gyár telepítése és működése során felszíni vizeket terhelő emissziók nem 

várhatók. 

Az üzemeltetés során közvetlen kibocsátás felszíni vizekbe nem történik. A szennyvizek (csak 

kommunális szennyvíz fog keletkezni) a csatornahálózatra, a csapadékvizek az ipari parki 

csapadékvíz elvezető csatornára kerülnek. 

A gyár működése közvetlen vízkivételt nem tesz szükségessé; a dolgozók kommunális vízigényét 

vezetékes közműről fogják biztosítani. 

2.4.3 Telepítés hatásai 

Az építés fázisában a csapadékvizek még jellemzően nyílt felszínre hullanak, a munkagödrök 

esetleges víztelenítése során kitermelt víz a csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül. A telepítés 

vízigénye csak időszakos és kis mértékű. Az építkezésen dolgozók számára mobil illemhely kerül 

kihelyezésre; kommunális szennyvíz itt kerül összegyűjtésre, majd tisztítótelepre szállítják. 

Az építési munkavégzés során egy esetleges havária alkalmával kijutó szennyezőanyagok 

(elsősorban üzemanyag) felszíni vízbe kerülése nem várható, mivel a legközelebbi felszíni vízfolyás is 

jelentős távolságra található; ugyanakkor esetleges kiömlés azonnal eltávolítandó, még szétterjedése 

előtt. 

                                                      
9 Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és városüzemeltetési Igazgatóság: Gyöngyös város 2016. évi környezetvédelmi beszámolója. 
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A telepítés hatása a felszíni vizekre semleges. 

2.4.4 Működés hatásai 

Az 1.3.10.6 fejezetben található a tervezett üzem vízigénye és a keletkező szennyvíz mennyiség, 

fázisonkénti bontásban, és kommunális valamint technológiai eredet szerint. Ahogy látható, az I. és II. 

fázisban csak kommunális vízfelhasználás lesz, és csak kommunális eredetű szennyvíz keletkezik. A 

kommunális szennyvíz előkezelés nélkül az Ipari Park szennyvíz csatorna hálózatába vezethető, 

amely később Gyöngyös városi szennyvíztisztító telepre kerül. Jelen EVD az I. fázis mellett a II. fázis 

épületeit, kommunális helyiségeit is lefedi, emiatt az 1.3.10.6 fejezetben a II. fázisra vonatkozóan is 

megadásra került a kommunális vízigény, illetve a kommunális szennyvíz mennyiség. A II. fázis kézi 

összeszerelő sorai is megvalósulnak a technológia részeként, de ezek működéséhez vízigény, vagy 

szennyvíz kibocsátás nem kapcsolódik. 

Az 1.3.10.5 fejezetben leírtak szerint az I. fázisban 300 adagos melegítő konyha létesül, amely a II. 

fázisra összesen 600 adagosra bővül. Az itt keletkező zsíros szennyvizet zsírfogón tisztítják meg a 

szennyvízcsatorna hálózatba bocsátás előtt. A zsírfogóra – ÉME engedély megléte esetén – 

szennyvíz kibocsátási engedélyt kell kérni; egyéb esetben vízjogi engedélyezés keretében 

létesülhetnek. 

Csapadékvizek: keletkezésük, elvezetésük, tisztításuk 

A tetőkön összegyűlő („tiszta övezeti”) csapadékvizek közvetlenül a csapadékcsatornára jutnak. Az 

útfelületekről és parkolókból összegyűlő, potenciálisan szennyezett csapadékvizeket - azaz a kamion 

parkoló, belső közlekedési út és dokkoló területéről - olajfogónkon keresztül tisztítják meg. A 

telephelyről a Jedlik Ányos utca mentén húzódó árokba vezetik a csapadékvizet, amely a terepszint – 

nyugati irányú - lejtését követve végül a Külső-Mérges Patakba kerül bevezetésre. (A beruházási 

terület terepviszonyait, lejtésviszonyait bemutató ábra a 2.3.1 fejezetben található.)  

A csapadékvíz mennyiségét, és az elvezető hálózat méreteit a szabvány által előírtnál szigorúbb 

csapadék-intenzitás alapján, 300 l/s/ha alapértékkel számították, amely így a létesítmény 

klímarugalmasságát is javítja, az egyre intenzívebbé váló csapadékesemények során. Összesen 4 

olajfogó (vagy hordalék- és olajfogó) műtárgy beépítése várható: 2 db Pureco ENVIA TNP 100, és 2 

db Pureco ENVIA TNP 100. Gyártói adatlapjuk10 alapján ezek 2 mg/l SZOE értékre képesek 

megtisztítani a csapadékvizet, azaz a legszigorúbb területi kategóriáknak megfelelő normára. A 

tisztító műtárgyakra - ÉME engedélyük megléte esetén - szennyvíz kibocsátási engedélyt kell csak 

kérni; egyéb esetben vízjogi engedélyezés keretében létesülhetnek. A terület DNy-i sarkában 

csapadékvíz záportározó létesül (lásd a 4 ábra helyszínrajzán), hogy szélsőséges csapadék esetén 

se terheljék túl a Jedlik Á. út menti elvezető árkot, illetve ennek átereszét a Külső-Mérges-patak felé. 

A terület talajának agyagos jellege miatt a csapadék elszikkadására csak korlátozottan lehet 

számítani. 

Táblázat 14: Keletkező csapadékvíz mennyiség (10 perces csapadék, 300 l/s/ha intenzitás) 

 I. fázis  I. + II. fázis 

 (l/s) (m3) (l/s) (m3) 

Főépületről 783 528 1161 783 

Kis épületek 13,5 9,1 13.5 9,1 

Út és dokkoló 180,9 122 329 222 

Parkoló területek 113,4 76,5 170 114 

Konténer parkoló 0.0 0,0 499 337 

Összesen: 1.090 736 2.173 1.467 

Forrás: Tecton Kft. 

A csapadékvíz elvezetés, és bebocsátás hatása az üzemeltetés során semleges. 

                                                      
10 http://www.pureco.hu/media/files/Kategoriak/ENVIA_TNP_100-2-A.pdf 
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Esetleges havária eseményt az udvaron, a szállítójárműről, targoncáról kiömlő anyag, vagy 

esetlegesen ezekből elfolyó üzemanyag okozhat; nagyságrendje 10-200 liter. Mivel ez csak burkolt 

belső utakon történhet, a beépítendő olajfogók lezárásával az esetleges szennyezés lokalizálható, és 

eltávolítható. Rossz esetben az Ipari Park csapadékvíz elvezető árkában is megtörténhet a 

lokalizáció. A végső befogadó, Külső-Mérges-patak szennyezésére havária esetben sem kell 

számítani a kerékpár üzem ismert működési paraméterei, és a valószínűsíthető szennyezés mértéke 

mellett. 

A vízgyűjtő alegységi tervben meghatározott célkitűzéseket a tervezett beruházás nem gátolja, és 

nem lehetetleníti el. A legközelebbi víztest minősítését nem befolyásolja.  

2.4.5 Felhagyás hatásai 

Felhagyás valószínűsíthetően a kerékpár összeszerelő tevékenység megszűnését jelenti, és később 

más termelő tevékenység beköltözését. A felszíni vizek szempontjából a felhagyás semleges hatású. 

2.4.6 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület felszíni vizek szempontjából nem jelölhető ki. Közvetett hatásterületként 

értelmezhető az ipari parki csapadékvíz-csatornája a tervezett üzem mentén, és szennyvíz 

csatornája. 

A hatásterületek lehatárolását ld. a D. mellékletben. 

2.4.7 Javasolt hatáscsökkentő intézkedések 

A kültéri közlekedési területekről, kamionparkolóról és dokkoló területéről összegyűlő csapadékvizek 

olajfogón történő megtisztítása, valamint a melegítőkonyha badellamosójában keletkező szennyvíz 

zsírfogón történő megtisztítása tervezett; továbbá esővíz visszatartás és hasznosítás (pl. locsolás 

céljára). Felszíni vizek szempontjából további hatáscsökkentő intézkedések nem szükségesek. 

 

2.5 Levegőminőségre gyakorolt hatások 

2.5.1 Jelenlegi állapot 

Alkalmazott jogszabályok és a felhasznált adatok forrásai 

● 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

● 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

● 5/2011. (I.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő 

módosításáról, 

● 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról, 

● 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

● OMSZ – LRK Adatközpont 2007-2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az 

automata mérőhálózat adatai alapján 

● HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 3.3. 

Vonatkozó légszennyezettségi határértékek 

15. Táblázat: Egészségügyi határértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Veszélyességi 
fokozat 

Órás 24 órás Éves 

 Kén-dioxid  250 125 50 III. 

 Nitrogén-dioxid* 100 85 40 II. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100021.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100017.KOM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200004.KVV
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Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Veszélyességi 
fokozat 

Órás 24 órás Éves 

 Szén-monoxid  10 000 5 000 3 000 II. 

 Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1 pont 

* A korábbi határérték-rendszerrel szemben jelenleg immissziós oldalról NO2-re van megadva 

egészségügyi határérték, NOx-re nincs. Utóbbira csak tervezési irányérték létezik; lásd a következő 

táblázatban. 

16. Táblázat: A tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg /m3] Veszélyességi 
fokozat 

24 órás 60 perces 

 Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 II. 

 Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 100 200 III. 

 Paraffin szénhidrogének, kivéve metán 500 500 IV 

 Ülepedő por, toxikus anyagokat nem tartalmazó 16  
[g/m2/30 nap] 

120 
[t/km2/év] 

IV. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 

Veszélyességi fokozatok (az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján): 

● I.: különösen veszélyes 

● II.: fokozottan veszélyes 

● III.: veszélyes 

● IV.: mérsékelten veszélyes 

2.5.1.1 A jelenlegi levegőminőség értékelése 

A jelenlegi levegőminőséget – a beruházás szempontjából lényeges szennyezőkre – részben a 

jogszabályon alapuló légszennyezettségi zónába sorolás alapján értékeltük, mivel az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) csak Egerben és Salgótarjánban van automata 

mérőállomása, amelyek már túlzottan távoliak. Az OLM adatbázisán belül manuális levegőminőségi 

mérések eredményei érhetők el, amiket az alábbiakban szintén figyelembe vettünk. 

2.5.1.2 Zóna besorolás 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. 

mellékletében foglaltak alapján mutatjuk be a zónába sorolást. Az érintett terület, Gyöngyös, 

Gyöngyöshalás, Visonta a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik.11  

17. Táblázat: Zóna besorolás egy légszennyezők szerint Gyöngyösön (10. légszenny. zóna) 

Kén-
diox
id 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

PM10 Benzol Talajközel
i  

ózon 

PM10  
Arzén 

(As) 

PM10  
Kadmium 

(Cd) 

PM10  
Nikkel 

(Ni) 

PM10  
Ólom 

(Pb) 

PM10 
benza-

pirén 
(BaP) 

F F F E F O-I F F F F D 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

A jogszabályi zóna besorolás alapján a helyszín az ország kevéssé terhelt levegőminőségű területei 

közé tartozik. 

                                                      
11 Korábban Gyöngyös a Mátrai hőerőmű miatt a „Visonta környéki” légszennyezettségi zónába tartozott, de a hatályos KvVM rendelt szerint 

jelenleg az említett 10. zónába. A beruházási helyszín légvonalbeli távolsága a Mátrai Erőműtől 9,5 km. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
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2.5.1.3 Éghajlati, meteorológiai adatok a tervezési területen 

Mikroklímában különösen gazdag a térség hegy és dombvidéki része. Az uralkodó szélirány Heves 

megye nagyobb részén ÉNy-i - É-i12, a hegyvidéken azonban a légáramlatokat erősen befolyásolja a 

hőmérsékleti inverzió. A környéken az évi középhőmérséklet 8-10°C közötti - attól függően, hogy a 

megye északi vagy déli részéről van-e szó. Gyöngyösön az éves középhőmérséklet 10,0 °C. 

Hőmérséklet tekintetében meglehetősen szélsőséges, a nyár meleg, a tél viszont meglehetősen 

hideg.  

Csapadék tekintetében elég szegény a vidék, aszályra hajló, különösen a nyár végén. A vidék 

éghajlata az Alföld éghajlati körzetébe tartozik, attól lényegesebb eltérést csak a szél vonatkozásában 

mutat.  

 

Meteorológiai adatok 

Gyöngyös város éghajlatváltozási stratégiája alapján adjuk meg a környezetvédelmi szempontból is 

releváns meteorológiai jellemzőket a városra:  

– éves csapadékösszeg: 500-550 mm 

– szélsebesség átlaga: 3 – 3,5 m/s. (Az erős domborzati hatás miatt viszonylag szélcsendes 

vidék.) 

– napsütéses órák éves száma: 1850-1900 óra/év 

– évi középhőmérséklet: 10,0 oC 

– szélirány gyakoriságok: 

 

– stabilitás: a terjedésszámításhoz a Magyarország egész területére legjellemzőbb „semleges” 

(„D”) stabilitási kategóriát használjuk. 

2.5.1.4 Rendelkezésre álló immissziós mérési adatok, az OLM manuális mérőállomásai alapján 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) két manuális (RIV) levegőminőség-

mérőállomása található Gyöngyösön: 

● Fecske út 28. (kertvárosias környezet, Gyöngyös nyugati részén) 

– mért paraméterek: SO2, NO2, 

● Visonta út 2. (a Déli Iparterülethez, a tervezett beruházási helyszínhez közelebb eső pont) 

– mért paraméterek: SO2, NO2 

Ezek közül elsődlegesen a Visonta úti mérőpont adatait tekinthetjük jó közelítésnek a beruházási 

helyszíne háttérszennyezettségének megítélésében. (Azonban a Visonta utcára csak a legutóbbi két 

teljes évre van mérési adat az OLM-ben.) 

18. Táblázat: A jelenlegi immissziós állapot bemutatása (OLM RIV, Visonta u.) 

Szennyezőanyag (éves átlag) 2017 2016 2015 

NO2 ([µg/m3]) 27,1 38,9 nincs mért adat 

SO2 ([µg/m3]) 3,5 19,9 nincs mért adat 

Forrás OMSZ – LRK Adatközpont (2016) 

                                                      
12 Térport (Heves megye): http://www.terport.hu/megyek/magyarorszag-megyei/heves-megye 
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Ahogy a fentiekből látható, a kén-dioxid nagyon jelentősen határérték alatti alapszennyezettséget 

mutat; a nitrogén-dioxid esetében a legutóbbi teljes évben (2017-ben) az éves átlag a vonatkozó 

határérték 67%-a volt . A RIV hálózat egyéb légszennyező komponenst nem mér. 

Háttérszennyezettséget befolyásoló körülmények 

Az M3 autópálya távolsága (1,7 km) már túl jelentős ahhoz, hogy a beruházási területen is 

érzékelhető hatást fejtsen ki. Az egyéb környező utak forgalma (lásd zajvédelmi fejezetben) közül a 

3210-es (Csonka J. út) forgalma az M3 felé viszonylag jelentős, de a légszennyezettséget alakító 

hatása így is lokális. 

A jelentősebb üzemek közül a Procter & Gamble (P&G) pelenkagyára található a közelben, a terület 

közvetlen déli szomszédja. Az OKIR adatbázisa szerint a szokásos tüzeléstechnikai (CO, NOx) 

komponenseken kívül az üzem port (szilárd anyagot), metil-etil-ketont, izopropil-alkoholt bocsát ki. A 

P&G VOC kibocsátása viszonylag csekély: 3,6 – 28 kg/év. (További jelentős kibocsátó az Apollo Tire 

gumiabroncs üzem, de ennek távolsága már jelentős, és szélirányban található: 3,6 km. Valamint 

megemlíthető a térségben a Mátrai Erőmű, de ennek távolsága már 9,5 km, és szintén nem az 

uralkodó szélirányban található.) 

2.5.2 Hatótényezők/Emisszió 

Levegőminőséget érintő hatótényező a tervezett üzem működése során a légszennyező anyag 

kibocsátás, amely a hőtermelő technológiából (kazánok) származik. Tekintve a viszonylag kis 

kazánteljesítményt, és a kizárólag földgáz tüzelőanyag használatot, a hatótényezők egy ipari üzem 

léptékéhez viszonyítva nem tekinthetők jelentősnek. 

2.5.3 Telepítés hatásai 

Az építési munkafázisok bemutatásai 

Az előzetes organizációs terv alapján a kivitelezés várhatóan ~12 hónapig tart, mely során az alábbi 

munkákkal, műveletekkel lehet számolni: 

● földmunkák, 

● vasbeton szerkezetépítési munkák, 

● homlokzati munkák, 

● belső munkák, 

● gépészeti, technológiai szerelési munkák, 

● kapcsolódó szállítások. 

A munkaterület kiporzása 

Az üzem építése alatt alapozási munkák, tereprendezés időszakos levegőterhelést jelentenek, amely 

a kiporzásból fakad. Ez az egyik fontos, figyelembe veendő hatás az építés fázisában. A kiporzás 

mértéke az időjárási viszonyoktól, alapvetően a csapadékos vagy száraz időjárási jellegtől függ; az 

okozott hatása pedig főként a szélsebességtől és széliránytól. A hasonló léptékű létesítmények építési 

tapasztalatai alapján és felülbecsléssel számolva az mondható, hogy az építés kiporzás miatti hatása 

kb. ~200 m távolságon belül érzékelhető. E távolság tekinthető az építési munkálatok 

hatásterületének, de ez a hatás csak a kivitelezés és az adott munkafázis tartamáig jelentkezik. 

Szállítás és más munkagépek levegőterhelése 

Az építés másik jellemző, levegőminőséget érintő hatása a munkagépek helyszíni, valamint 

szállítójárművek szállítási útvonal menti kipufogó gáz kibocsátása. Ennek keretében CO, NOx, CH, 

részecske kibocsátás történik. A munkagépek és szállítójárművek kibocsátásanak fajlagos 

kibocsátásaik alapján történő számítására jelen esetben nincs szükség, mert az építési helyszínhez 

legközelebbi lakóépületek távolsága is min. 1500 méter (Gyöngyöshalász, Vasút u.), azaz nagyon 

jelentős. Ráadásul a Külső-Mérges-patak mentén húzódó erősáv a szennyezést ebben az irányban 
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egyébként is csökkentené. Gyöngyös legközelebbi lakóterületei még ennél is messzebb találhatóak, 

ráadásul uralkodó szélirány szempontjából előnyös helyzetben. 

A munkagépek kipufogó gázainak hatásterületét, erős felülbecsléssel 100 m-nek tekinthetjük. A 

szállítási forgalom pedig domináns mértékben az M3 felől érkezik, illetve arra távozik. 

Az építési fázis légszennyező anyag kibocsátásai időszakosak. Mindezek miatt a következő ábrán 

csak azt mutatjuk be, hogy 100, 300 méteres illetve még az 500 m-es puffer övezetben sem található 

más létesítmény, csak az ipari park egy-egy üzeme, illetve dominánsan szántóföldek.  

Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az építési fázis levegőterhelése a környező lakott területeken 

nem okoz érzékelhető hatást. Az építés levegőterhelő hatása: semleges. 

17. Ábra: A beruházási helyszín környezete 100, 300 és 500 m-es puffer zónákkal az építés 
levegőterhelő hatásának megítéléséhez 

 
Forrás: Főmi ortofotó, Tecton helyszínrajz és saját szerkesztés 

2.5.4 Működés hatásai 

2.5.4.1 Levegőterhelő technológiák 

Az üzem normál működése során a következő technológiából várható légszennyező anyagkibocsátás: 

● hőtermelés, földgáz kazánokkal: 3 db kondenzációs Viessmann kazán: 

– kommunális célú hőtermelés: fűtés, használati melegvíz előállítás. 

Itt is megemlítjük, hogy – az 1.3.2 fejezetben található részletes lehatárolás alapján - jelen EVD az I. 

és II. fázis összes épületére, építményére terjed ki, de nem terjed ki a 2020-2021 időtávlatban 

tervezett kerékpár-váz festő részlegre, mivel ennek paraméterei még nem ismerhetők. Ennek 

esetleges jövőbeni létesítése a Khvr. szerinti „jelentős változtatás” keretében lesz majd 

engedélyeztetve. 
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2.5.4.2 Hőtermelés technológiája, pontforrásai és kibocsátásai 

Az üzemben kizárólag földgáz üzemű kazánok létesülnek, amelyek a terület délnyugati részén 

kialakítandó kazánházban kapnak helyet.  

● Beépítendő kazánok:   3 db (azonos), kizárólag földgáz üzemű, kondenzációs kazán 

● Típus:     Viessmann VITOCROSSAL 300 

● Teljesítmény (kazánonként):   787 - 1400 kW  

● Égő:     Riello, RS/E-EV MZ, modulációs, Low-NOx gázégő 

 

Ezekből kizárólag a földgáz felhasználásra jellemző tüzeléstechnikai komponensek kerülnek 

kibocsátásra. A kazánok esetében a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet adja meg a vonatkozó 

határértékeket. 

A hivatkozott FM rendelet viszonylagos újszerűsége miatt, és az abban meghatározott (2018.12.20.) 

határidő miatt a tárgyi létesítményt, illetve annak tüzelőberendezéseit a továbbiakban úgy tekintjük, 

hogy „II. kategóriájú tüzelőberendezések”13, azaz már a szigorúbb határértékek vonatkoznak rájuk. Az 

FM rendelet 4. § (5) alapján az 1 MWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú 

tüzelőberendezés légszennyezőanyag-kibocsátására a rendelet 5. mellékletben foglalt kibocsátási 

határértékek vonatkoznak. (Ezzel egyébként a legszigorúbb NOx kibocsátási határértéket vesszük 

alapul, mivel az 1 MWth alatti (szintén II. kategóriás) közepes tüzelőberendezésekre 200 mg/Nm3 a 

határérték; az I. kategóriásokra pedig 350 mg/Nm3.) 

19. Táblázat: A hőtermelő kazánok kibocsátó pontforrásainak jellemzői  

Kód Név Magasság 

(m) 

Térfogat áram 

(m3/s) 

Hőmér 
séklet (°C)* 

Átmérő  

(m) 

P01 kazán-1 kémény 13,5 1680 70 0,30 

P02 kazán-2 kémény 13,5 1680 70 0,30 

P03 kazán-3 kémény 13,5 1680 70 0,30 

Forrás: Giant 
* Megjegyzés: a kondenzációs kazánok miatt a kilépő füstgáz hőmérséklet viszonylag alacsony. 

Tekintve az azonos kazántípusokat mindhárom, a hőtermeléshez kapcsolódó pontforrás azonos 

kibocsátásokkal fog üzemelni. A várható kibocsátásokat a beépítésre kerülő kazánok gyártójának 

korábbi nyilatkozata alapján adjuk meg; e nyilatkozatot a „H” mellékletben csatoltuk. 

20. Táblázat: Kazánok kibocsátásai és a vonatkozó határértékek 

Légszennyező 
anyag 

P01 
[mg/m3] 

P02 
[mg/m3] 

P03 
[mg/m3] 

Kibocsátási 
határérték [g/m3]* 

Határértékhez 
viszonyítva 

Szilárd anyag** -- -- -- 5 megfelel 

Szén-monoxid (CO) 23,2 23,2 23,2 100 megfelel 

Nitrogén-oxidok (NO2-
ben kifejezve) 

92,8 92,8 92,8 100 megfelel 

Kén-dioxid és kén-trioxid 
(SO2-ben kifejezve)** 

-- -- -- 35 megfelel 

Forrás: * 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklet alapján. 
** 8 § (7) A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell 
elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is 
meghatározható. 

                                                      
13 2 §: I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amelyet 2018. december 20-ig üzembe helyeztek, vagy az a tüzelőberendezés, 

amely 2017. december 19. előtt kapott először létesítési engedélyt, és a tüzelőberendezést legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe 
helyezték. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő tüzelőberendezés. 
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A táblázatból megállapítható, hogy a várható kibocsátások a vonatkozó határértékek alatt fognak 

maradni. 

2.5.4.3 Monitoring és egyéb levegővédelmi szempontok (bűzterhelés, védelmi övezet, 

szabályozott anyagok) 

Monitoring  

● hőtermelő kazánok esetében: a fent hivatkozott FM rendelet 8. § (2) alapján (1 MWth felett) a 

tárgyi kazánok kibocsátását időszakos méréssel, három évente legalább egyszer ellenőrizni kell. 

Az első mérést az üzemelés kezdetétől számított négy hónapon belül kell elvégezni. A kizárólag 

földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell 

elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama 

számítással is meghatározható. 

Bűzkibocsátás, bűzterhelés és egyéb diffúz források: 

Az üzem bűzös anyagot nem használ, ilyet nem állít elő, így bűzkibocsátással nem kell számolni. A 

hollandiai hasonló (Lelystad-i) üzem 2018 tavaszi bejárásakor sem volt érezhető bűzhatás. 

A telephelyen diffúz légszennyező forrás nem fog üzemelni. 

Védelmi övezet kérdése: 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (I.14.) kormányrendelet 5. §-a 

rendelkezik az új légszennyező források körül kialakítandó védelmi övezetről, de ezt csak 

bűzterheléssel működő (EKH/KHV köteles) létesítmények esetében szükséges kialakítani. Jelen 

esetben bűzkibocsátásra nem kerül sor, valamint nem EKH-köteles a tevékenység, így védelmi 

övezet kijelölése sem szükséges. 

Szabályozott anyagok (klímagázok alkalmazása) és emisszió-kereskedelemi érintettség: 

A levegővédelmi szempontok között kell megemlíteni a csatlakozó hűtési technológiát, amely az 

irodák és a munkaterek hűtését végzi. Jelen tervezési fázisban még pontosan nem ismerhető a klíma 

gépek (pl. folyadékhűtők) pontos paraméterei, de valamilyen környezetkímélő, kereskedelmi 

forgalomban engedélyezett hűtőközeget fognak alkalmazni, pl. R134a; amelynek ózonbontó 

képessége (ODP) nulla vagy minimális, és az üvegház jellegéből fakadó globális felmelegedési 

potenciálja (GWP) is kedvező. A létesítmény méreteiből adódóan erősen valószínűsíthető, hogy a 

4/2015. (II.10.) kormányrendeletben szereplő küszöbértékeket a töltetek tömege meghaladja, ezért az 

Engedélyes be fogja regisztrálni hűtőgépeit (hűtőköreit) a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megfelelő 

adatbázisába. Az előírt szivárgásvizsgálatokat megfelelő jogosultsággal rendelkező szervizzel 

elvégeztetik. A klímagépeknek, hűtőknek közvetlen kibocsátása nincs, de töltetméretük miatt a 

klímavédelmi adatbázisba történő beregisztrálásuk szükséges. 

Az üzem teljes kiépítettség esetén sem fog a 2005. évi XV. törvény hatálya alá tartozni, azaz nem 

vesz részt az üvegházhatású gázok kereskedelmi (ETS) rendszerében. 

 

2.5.4.4 Terjedésszámítás és a várható légszennyezettség 

A transzmissziós számítások  

A modellezéséhez az IMMI 2017-es (431) 30.08.2017 verzióját használtuk. Az IMMI a hazai MSZ 

21459/2-81 szabványhoz hasonlóan, Gauss eloszláson alapuló számítást alkalmaz. A program valós 

EOV koordinátájú pontokra számítja ki a légszennyezettség pontos értékét. Az immisszió 

meghatározásakor a kialakuló légszennyezettségi viszonyokat a 717000, 266700 – 719000, 268700 

EOV koordináták között vizsgáltuk (2 km x 1 km= 2,0 km2). A vizsgált területen alapvetően 5 x 5 m-es 

rácshálóval kerültek kijelölésre a számítási pontok, melyek kontúrozásával állítottuk elő a 

légszennyezettségi ábrákat. A modellszámítás (immisszió meghatározás) során a terhelési 

koncentráció minden esetben a légzési zóna magasságára, azaz z=1,5  m magasságra vonatkozik.  
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A modellvizsgálatok során figyelembe vett paraméterek: 

● kibocsátások tömegárama (g/h), 

● a kibocsátások geometriája (magasság, átmérő), 

● meteorológia (szélsebesség, szélirány, stabilitás). 

A modellvizsgálatok során a nagy távolságok és a beépítés jellege miatt a domborzati, és 

épülethatásokat nem vettük figyelembe. A modellezés során figyelembe vett kibocsátásokat a 

következő táblázat tartalmazza. 

21. Táblázat: A hőtermlés pontforrásainak kibocsátásai tömegáramban 

Jele  Név NOx (g/h) CO (g/h) 

P01 kazán-1 kémény 144 39 

P02 kazán-2 kémény 144 39 

P03 kazán-3 kémény 144 39 

Forrás: Giant és Tecton adatszolgáltatás 

A rövid (órás) átlagos értékek meghatározásához a legnagyobb gyakorisággal előforduló meteorológiai 

paraméterek mellett kialakuló koncentrációváltozást úgy határoztuk meg, hogy a legnagyobb 

valószínűséggel előforduló É-i szélirány, D stabilitási indikátor (semleges) és átlagos szélsebesség (3,0 

m/s) lett figyelembe véve. A számítás eredménye minden egyes receptorpontban a legnagyobb 

valószínűséggel előforduló 1 órás átlagolási idejű koncentrációt adja meg, amely a hatásterület 

meghatározásának alapját jelenti. 

Az NOx és CO légszennyezőket kibocsátó kazánok, illetve (azonos paraméterű) kéményeik egymáshoz 

igen közel helyezkednek el, emiatt a kibocsátások egy pontba (gyakorlatilag a középső kazán 

kéményében) összevonhatók a modellezés szempontjából. Megállapítható, hogy az NOx értékek 

határértéknek való megfelelése esetén a CO értékek is a határérték alatt maradnak. A leggyakoribb 

meteorológiai állapotban a modellszámítás alapján az üzem működése következtében a NOx maximális 

légszennyezettség-növekmény értéke: 16,3 µg/m3, mely értékek a pontforrásoktól (a P02 pontforrástól) 

90 m-re alakul ki. (A maximális légszennyezettség növekmény a NOx vonatkozó, órás tervezési 

irányértékének 8,1%-a.) A modellszámítást 800 m távolságig futtattuk, ahol a NOx növekmény már 1 

µg/m3 érték alá csökken, azaz gyakorlatilag mérési hibahatár környékére. A legközelebbi lakott terület 

távolsága 1500 méter, így nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a legközelebbi lakott területen 

gyakorlatilag kimutathatatlan lesz a tervezett kerékpár üzem levegőterhelő hatása. 
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18. Ábra: Az NOx maximális órás értékei 

 
Forrás: IMMI modellszámítás 

A következő ábra felülnézetben mutatja a modellszámítás alapján - egy órás átlagolási időpontra, az 

uralkodónak tekinthető É-i szélirány esetén – a kialakuló terjedési képet. Az ábráról az is 

megállapítható, hogy a kialakuló maximális koncentráció-növekmény helye még éppen a saját 

telekterületre esik, majd onnantól meredeken csökken.  
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19. Ábra: Az üzem kazán kéményein kibocsátott NOx terjedési képe 

 
Forrás: IMMI modellfuttatás eredménye. 

Tekintve, hogy az NOx alapterheltséget az OLM RIV fenti két (2016, 2017) évének átlagaként: (27,1 + 

38,9)/2= 33 µg/m3 értékben állapíthatjuk meg. Ehhez adódik az üzem működése következtében 

fellépő maximális koncentráció-növekmény (16,3 µg/m3), így az eredő légszennyezettség 49,2 µg/m3 

lesz a legkedvezőtlenebb esetben, amely biztonsággal a vonatkozó határérték alatt lesz (< 200 

µg/m3). Az ipari park területén kívül pedig már gyakorlatilag nem lesz kimutatható az üzem 

levegőterhelése.  

A hatásterület lehatárolást a 2.5.6 fejezet tartalmazza. 

Az üzem forgalma, kapcsolódó szállítás okozta levegőterhelés 

Az üzem forgalma okozta levegőterhelés fajlagos gépjármű kibocsátási (g/km) adatok alapján 

számítható, amelyből a forgalmi adatok (jármű/óra) alapján a fő megközelítési útvonalakra vonalforrás 

kibocsátás (mg/m/s, tömegáram) származtatható, és ebből vonalforrásra vonatkozó terjedésszámítás 

végezhető. 

A zajvédelmi (2.6.2) fejezet tartalmazza a fő megközelítési útvonal, a 3210. sz út (Csonka János út) 

jelenlegi forgalmát járműkategóriánként, amely közvetlenül a telephelyről az M3 felé biztosítja az 

összeköttetést. Az üzemhez kapcsolódó járműforgalom I. + II. fázis kiépítettsége esetén az 1.3.6 

fejezetben került ismertetésre járműkategóriánként és napszakonként. E forgalom egy ipari üzem 
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vonatkozásában nem tekinthető jelentősnek. Hasonló üzemek forgalmának korábbi (vonalforrás) 

modellezése során már több esetben láthattuk, hogy az érintett (esetünkben: 3210. sz.) út mentén a 

járművekből származó légszennyező anyag (NOx, CO, PM, CH) koncentráció-növekmény, 10 méter 

távolságban mindössze kb. ~0,2-1,0 µg/m3. Azaz az úttól 10 m-re – átlagos meteorológiai 

körülmények között - már nem kimutatható a hatás. Esetünkben, ahogy a korábbi fejezetekben (és a 

zajvédelmi fejezetben) leírásra került, olyan jelentős a legközelebbi lakóházak távolsága (min. 1500 m 

– lásd a mellékelt helyszínrajzon), hogy részletesebb számítások nélkül is egyértelműen kijelenthető, 

hogy az üzemhez kapcsolódó közlekedés levegőterhelő hatása lakott területen nem lesz érzékelhető. 

Ráadásul a fő szállítási útvonal (~90-95%) az M3 felé irányul, ennek mentén leginkább beépítetlen 

terület, vagy más ipari üzem található csak. 

2.5.5 Felhagyás hatásai 

A felhagyás elsődlegesen a kerékpárgyártás felhagyását jelentené az adott telephelyen, mivel 

kedvező fekvése és infrastruktúrája miatt várhatóan más ipari tevékenység költözne idővel a helyére. 

Ez esetben a normál működés fejezetben bemutatott – technológiai és szállítási eredetű - 

légszennyező anyag kibocsátások megszűnnek; ez lokálisan alig kimutatható levegőminőség javulást 

eredményezne. Amennyiben a felhagyás a gyárcsarnokok és technológia tényleges elbontását 

jelentené, akkor a telepítésnél leírt hatások várhatók, de ennek levegőterhelő hatása a lakott 

területeken kimutathatatlan lesz, lokálisan (100-200 m-es környezetében) pedig minimális, időszakos 

hatás várható. 

2.5.6 Hatásterület 

Levegő szempontú hatásterület az üzemeltetés során 

A hatásterületet levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14.) pontja szerint 

határoztuk meg. A terjedési képek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb – értelmezhető - 

hatásterület az NOx kibocsátás miatt alakul ki: 

Hatásterület meghatározási módszer Hatásterület 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi 

határérték 10%-ánál nagyobb 

nem jelölhető ki 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb nem jelölhető ki 

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

nagyobb 

140 méter 

A fentiek alapján levegővédelmi hatásterület NOx légszennyezőre, a P02 („középső”) pontforrás köré 

írható 140 m sugarú körként jelölhető ki. Levegővédelmi szempontú hatásterület ábrát az „E” 

melléklet tartalmazza. 

2.6 Zajterhelés és hatásai  

2.6.1 Jogszabályi háttér, alkalmazandó határértékek 

A zajvédelmet illetően az irányadó jogszabályok a következők: 

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

szabályairól 

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

határértékek megállapításáról 

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

készítésének részletes szabályairól 

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

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- MSZ-13-183-1:1992 – A közlekedési zaj mérése: Közúti zaj 
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- MSZ-13-111:1985 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 

határértékek meghatározása 

- MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban 

- MSZ 18150-1:1998 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

Az építésre, a közlekedésre és az üzemi tevékenységre vonatkozó határértékek az alábbi 

táblázatokban találhatók, félkövér kiemeléssel jelöltük a vonatkozó értékeket. 

22. Táblázat: Építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékei a zajtól 
védendő területeken 

S.
sz 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 
(dB) 

ha az építési munka időtartama 

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

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 
óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. 

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

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány szerint. 
Forrás: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

23. Táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

s.sz Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

(dB) 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** 
származó zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól 

és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi elsőrendű 

főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, az 
autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** származó 
zajra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06  

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 

1. Üdülőterület, különleges 
területek közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

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

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
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* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM 
rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, 
légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál 
nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint 
sugárhajtású légijárművek közlekednek. 
Forrás: 3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

24. Táblázat: Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól 
védendő területeken 

 A B C 

1 Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 
nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre (dB) 

éjjel 22–06 óra 

2 Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

3 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

Forrás: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

2.6.2 Jelen állapot 

A beruházási terület ~1,8-2 km távolságban északra helyezkedik el az M3-as autópályától Gyöngyös 

település irányába, a 3210-es számú úttól nyugati irányba. Az ipari park egyéb üzemein túl a 3210-es 

számú út (Csonka János utca) és a 3204-es számú út (Karácsondi út) a terület legfőbb zajforrásai, 

melyek forgalmai az OKA 2016-os kiadványa alapján a következő táblázatban találhatók. 

25. Táblázat: Jelen állapoti forgalmak 

OKA 2016  3204 (OKA: 9513) 3210 (OKA: 6823) 

Járműtípus  ÁNF [j/nap] ÁNF [j/nap] 

Személygépkocsi  3385 1117 

Kistehergépkocsi  947 356 

Egyes busz  116 27 

Csuklósbusz  0 0 

Közepes nehéztehergépkocsi  48 29 

Nehéztehergépkocsi  118 23 

Pótkocsis tehergépkocsi  28 30 

Nyerges tehergépkocsi  138 82 

Speciális tehergépkocsi  0 1 

Motorkerékpár  48 15 

Lassú jármű  39 27 

Forrás: OKA 2016. 

A településrendezési tervek szerint a beruházás ipari területen valósul meg, melyet ipari, 

kereskedelmi és mezőgazdasági területek vesznek körbe. A legközelebbi védendő épületek a 

Gyöngyös városától délre fekvő Gyöngyöshalász keleti oldalán található Vasút utca lakóépületei (a 

beruházási terület középpontjától kb. 1,5 km távolságra). A modellszámítások ezekre a homlokzatokra 

készültek, és itt történt alapállapoti mérés is. 

Helyszíni mérés 

A jelenállapoti zajterhelés meghatározásáról helyszíni méréssel gondoskodtunk 3 mérési ponton (1 

ponton közúti [M1] és 2 ponton környezeti [M2, M3] zaj mérésével). Mivel éjszakai üzemelés nem 

lesz, valamint a minimális éjszakai teherforgalom teljes egészében az M3 autópálya irányába 

bonyolódik, a közúti zajmérésnél csúcsidei és napközbeni (nappali), környezeti zaj esetében pedig 
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nappali mérésre került sor. A mérések alapján a Karácsondi úton határértéken (LTH (nappal) = 65 dB) volt 

a közlekedés zaja, míg a környezeti zaj méréseinél határérték alatt volt (LTH (nappal) = 50 dB) a nappali 

zajszint. (A mérési jegyzőkönyv a G. mellékletben található). 

20. Ábra: Forgalmi zaj mérési pontja 21. Ábra: Üzemi zaj mérési pontjai 

  
Forrás: Google Earth Pro Forrás: Google Earth Pro 

2.6.3 Hatótényezők/Emisszió 

Az üzem megvalósításának telepítési és üzemelési hatótényezői a következők: 

- építés és építéssel összefüggő szállítás zaja 

- üzemelés zaja és az üzemeléssel összefüggő szállítás és bejárás zaja (a műszakváltások 

idején csúcsokkal) 

- havária zaja 

Építés zaja: az építési munkálatok zajkibocsátása a beruházási területről és közvetlen környezetéről 

érkezik, mely kiegészül a munkások bejárásának és az építőanyag szállításának forgalmi zajával. A fő 

közlekedési útvonal az M3-as autópálya iránya, a 3210-es sz. úton (ipari és mezőgazdasági 

területek), míg a munkások várhatóan kb. 20%-a a 3204-es sz. út felől érkezik, mely Gyöngyös 

irányába a 3. sz. út csatlakozásáig szintén gazdasági és ipari területek között halad. 

Üzemelés zaja: Az üzemelési időszakban a gyár területén épületen belüli és kívüli források 

különböztethetők meg. Az épületen belüli, gyártótevékenységhez kapcsolódó források a fűtőkazánok, 

a hűtőberendezések, a légkezelők és a kompresszorok. Az épületen kívüli zajemisszió az 

épületgépészeti rendszerek kivezető nyílásai, a rakodás, a kamionforgalom, s a munkások által keltett 

zajok eredőjéből tevődik össze. 

Forgalmi zaj: az üzemelési időszak forgalmi zajtöbblete – az építési zajhoz hasonlóan – a műszakok 

kezdetén és végén maximális (a szállítás zaja egyenletes terhelésként vehető figyelembe). A bejárási 

útvonalak 70%-ban az M3-as autópálya irányába bonyolódnak, míg a szállítás teljes egészében az 

M3-as autópálya irányába történik. 

Havária zaja: a megkülönböztető hangjelzésű járművek többletterhelése az éjszakai időszakban 

okozhat kellemetlenséget. 

2.6.4 Telepítés hatásai 

Bár a tervezés jelenlegi szakaszában a pontos építési technológia és munkagéppark nem ismert, a 

zajszempontú tervezés – korábbi tapasztalatokból kiindulva – a zajkibocsátás felülbecslésével készült. 

A terület lehatárolását követően a géppark felvonulása után az alapozás előkészítése 

földmunkagépekkel (kanalas kotrók, négytengelyes teherautók, bobcatek) történik. Az alap típusának 

függvényében használt vibrációs eljárások (cölöpverés, réselés) jár a legnagyobb zaj (és rezgés) 

kibocsátásával. Az alapozáshoz a helyben kevert vagy betonmixerrel szállított betont betonpumpák 

segítségével juttatják el a felhasználási helyre. A szerkezet építése valószínűleg előregyártott 

elemekből történik, melyet teherautókkal szállítanak a helyszínre. A nagyobb méretű, illetve tömegű 
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anyagok mozgatásához toronydaru kerül felhasználásra, melyet emelőkosaras autódaruk 

egészíthetnek ki. A szerkezetépítés, majd az azt követő tereprendezés, esetleges útépítés, útjavítás 

során betonpumpa, a betonmixer, teherautók, bobcatek, aszfaltozó gépek (finisher), úthenger, és 

elektromos kéziszerszámok zajkibocsátásával lehet számolni. 

Az építés zajkibocsátása, a vonatkozó határérték, valamint a legközelebbi védendő homlokzatra 

számított immisszió a következő táblázatban szerepel.   

26. Táblázat: Építkezés zajkibocsátása 

Építési szakasz Várható ideje Géppark Eredő zaj (Lw) Határérték* Immisszió** 

Alapozás 

2018 októbere – 
2019 márciusa 

Kanalas kotró 

Teherautó 

Bobcat 

Cölöpöző géplánc 

Betonmixer 

Betonpumpa 

110 dB 60 dB 38.5 dB 

Szerkezet építés 
(és útépítés) 

Toronydaru 

Betonmixer 

Betonpumpa 

Teherautó 

Bobcat 

Aszfaltozó 

Úthenger 

Elektoromos 
kéziszerszámok  

108 dB 60 dB 36.5 dB 

Technológia 
telepítése 2019 márciusa – 

2019 júniusa 

Teherautók 

Daruk 

Elektromos 
kéziszerszámok 

105 dB 60 dB 33.5 dB 

*27/2008. KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete szerint 
** a legközelebbi védendő homlokzatnál (kb. beruházási terület középpontjától 1500 méter távolságban) kialakuló zajterhelés 

A legközelebbi védendő épület távolsága miatt az építkezés zaja a számítások szerint mindegyik 

fázisban határérték alatt marad. 

Az építkezéssel összefüggő személyforgalom (személyautók, kisteherautók, esetleg kisbuszok) – 

mely reggeli és esti csúccsal került számításra – 20-80%-ban oszlik meg a Karácsondi út és az M3-as 

autópálya iránya között, míg a teherforgalom várhatóan 100%-ban az M3-as autópálya felé 

bonyolódik. Az építkezés konzervatívan becsült személy- és teherforgalmának várható csúcsai 

összegzést követően (melyek nem fordulnak elő együttesen) a Csonka János utca jelenlegi 

forgalmával kerültek összevetésre. A hozzájárulás egyik építési szakaszban sem haladja meg a 

jelenlegi forgalom kibocsátását, hozzájárulásuk maximuma – az alapozás idején – 1.4 dB. A 

zajkibocsátás számítások IMMI 2017 szoftverrel történtek a 25/2004. KvVM rendelet alapján (B 

minőségű útburkolatra). 

27. Táblázat: Építés forgalmának zajkibocsátása 

Építési szakasz Személyfor
galom* 

Személyfor
galom zaja 

Teher-
forgalom* 

Teherforga-
lom zaja 

Építés forgalmi 
hozzájárulása (3210. 

sz. út) 

Alapozás 1. né: 20 elh/ó 

2. né: 5 elh/ó 

55,9 dB 3. né: 10 
elh/ó 

58,5 dB 1,4 dB 

Szerkezet építés (és 
útépítés) 

1. né: 18 elh/ó 

2. né: 4 elh/ó 

55,2 dB 3. né: 8 
elh/ó 

57,6 dB 1,2 dB 

Technológia telepítése 1. né: 15 elh/ó 

2. né: 1 elh/ó 

53,2 dB 3. né. 5 
elh/ó 

55,5 dB 0,8 dB 

*Várható órás maximumok 
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Az építésből származó zajemisszió hatása hozzájárulás mértéke és a védendő épületek távolsága 

miatt semleges. 

2.6.5 Működés hatásai/Immisszió 

Kültéri zajforrások. Az üzemelés kültéri zajemittáló forrásai a gyártótevékenységhez kapcsolódó 

hűtő-fűtő és légkezelő berendezések szabadtéri állományai (melyek a fém trapézlemez és tető alatt 

az épületközben lesznek elhelyezve, míg az iroda légkezelője a magasabb épületrészek takarásában 

lesz) és kürtői, s a parkolók, melyek kibocsátása a maximális férőhely (teljes kapacitás) alapján lett 

meghatározva, mely jelentős felülbecslés. Az épületen kívüli zajemisszióhoz adódnak ezeken felül a 

rakodás, a kamionforgalom, s a munkások által keltett zajok. 

Beltéri zajforrások. A gyártósorok és a pneumatikus gépek emissziójából összeálló zajforrásokat az 

épületek 12 vagy 18 cm-es vastagságú belső töltettel rendelkező szendvicspanel szerkezete 

árnyékolja. Az összeszerelő üzemekben 5 db gyártósor és 5 db pneumatikus gépsor kibocsátásai 

kerültek összegzésre zajforrásként. A fűtés 3 db 1000 kW teljesítményű kazánnal történik, a hűtés 

pedig 3 db 458 kW-os hűtővel, melyek az épületközben lesznek elhelyezve a külön 10 cm vastag 

szendvicspanellel leárnyékolt 2 db kompresszor és a gyártáshoz kapcsolódó légkeverők mellett. 

Az üzemelésből származó zajimmisszió számítását IMMI 2017 zajmodellező szoftver segítségével 

határoztuk meg a legközelebbi védendő épületek homlokzatai előtt 2 méterrel, a talajtól 1.5 méteres 

magasságban (több szintes ház esetén szintenként). 

28. Táblázat: Üzemelési zajforrások 

Zajforrás Lp 1m 

Kazánok 75 dB 

Hűtőberendezések 87 dB 

Légkezelők 65 dB 

Kompresszorok 75 dB 

Gyártósor 81 dB 

Pneumatikus gépsor 70 dB 

Autó-, busz- és kamion (konténer) parkolók változó 

Forrás: Megbízói adatszolgáltatás 

A legközelebbi védendő épületek 1500 méter távolságban helyezkednek el a beruházási területtől 

nyugati irányba található Gyöngyöshalász keleti oldalán, a Vasút utca mentén. Az üzemelési 

zajterhelés nappali maximuma (éjszakai munkavégzés nem várható) a 3D terepet is figyelembe vevő 

modellszámítás alapján 34 dB. A 27/2008. KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a 

szabadidős és üzemi létesítményektől származó zaj nappali határértéke 50 dB. 

Szállítás 

A szállítás 100%-ban az M3 autópálya felé bonyolódik, mely irányban nem található védendő épület a 
szállítási útvonal mentén. Várhatóan a személyforgalom (személyautók + buszok) körülbelül 30%-a a 
Karácsondi út irányába történik, melyen a 3-as sz. főútig nem található védendő épület.  

29. Táblázat: Üzemelési időszak forgalmai (induló + érkező) 

Nappal I. fázis II. fázis Éjjel I. fázis II. fázis 

1. né 30 db/napszak 30 db/napszak 1. né   

2. né 40 db/napszak 70 db/napszak 2. né   

3. né 44 db/napszak 75 db/napszak 3. né 7 db/napszak 12 db/napszak 

Forrás: Beruházói adatszolgáltatás 

A számítások alapján a Csonka János utcára terhelt teljes szállítási és bejárási forgalom (a 

Karácsondi út nagyobb forgalommal bír) az üzem bővítési szakaszában is 1 dB körüli értékkel járul 

hozzá az út jelenlegi zajkibocsátásához – védendő épületek az M3-as autópályáig tartó szakaszon 
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ugyanakkor nincsenek. (A Karácsondi út jelenlegi kibocsátása és a tervezett bővítés utáni forgalom 

növekménye 0.1 dB a nappali időszakban – az üzem működésével kapcsolatos éjjeli személyforgalom 

nem várható.) A számítások IMMI 2017 modellező szoftverrel készültek. 

30. Táblázat: Forgalmi zajemisszió többletek 

Csonka János utca Jelenlegi I. fázis II. fázis 

Napszak Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

LAeq 7.5m 64.5 dB 56.9 dB 65.1 dB 57.6 dB 65.4 dB 58.1 dB 

Növekmény 

 

0.6 dB 0.7 dB 0.9 dB 1.2 dB 

Forrás: OKA 2016, IMMI 2017 

A működésből származó zaj hatása a védendő létesítmények távolsága miatt semleges. 

2.6.6 Felhagyás hatásai 

Felhagyás esetén a bontási tevékenység a létesítés zajával közel egyenértékűnek becsülhető, 

eredményeként várhatóan a jelenlegi zajállapot áll be a forgalom növekedési ütemének köszönhető 

többletterheléssel, és a beruházás óta létesült további üzemi és/vagy szabadidős zajforrások 

kibocsátásaival növelve. 

2.6.7 Hatásterület 

A zajvédelmi hatásterületek meghatározásáról a 284/2007. kormányrendelet 6. §-a ad útmutatást. 

Jelen beruházás esetében megkülönböztetünk létesítési és működési hatásterületet. A létesítéssel 

összefüggő szállításra vonatkozó hatásterület számítását a 7. § taglalja, melynek (2) bekezdése 

alapján a jelen vizsgálatra nem kell meghatározni szállítási hatásterületet. A hatásterületek határa 

működés esetében a működésre vonatkozó – éjszakai munkavégzés hiányában – a nappali 

határértéknél 10 dB-lel kisebb immisszió határvonala (40 dB). Az üzemelési hatásterület az IMMI 

2017 terjedésszámítása segítségével került meghatározásra.  

A létesítés zajszempontú becsült hatásterülete a beruházási terület 300 méteres puffere. Hatásterület 

lehatárolását ld. még az E. mellékletben. 
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22. Ábra: Hatásterületek (építési: magenta, üzemelési: lila) 

 
Forrás: Google Earth Pro 

A hatásterületek védendő épületet nem érintenek. 

2.7 Az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire gyakorolt hatások 

2.7.1 Jelenlegi állapot 

Települési, demográfiai jellemzők 

Gyöngyös a Gyöngyösi járás székhelye; északról a várost a Mátra, délről az Alföld határolja. Múltja 

okán hagyományosan „a szőlő és a bor városa”, jelenlegi húzóágazatai alapján Heves megyében 

Eger után a második legjelentősebb gazdasági központ (energiaipar, vegyipar, gépipar, 

kereskedelem, elektronika, logisztika, turizmus, gyümölcstermesztés), amely a meglevő ágazatok 

versenyképességének javítása mellett kitörési pontként a diverzifikált turizmus, az innovatív iparágak 

meghonosítását jelöli meg. A foglalkoztatottak száma a villamosenergia-termelés ágazatában a 

legnagyobb, több mint 2000 fő, de a gépipar és a kereskedelem súlya is kiemelkedő. A 

mezőgazdaságban jelentős a szőlő és a gyümölcstermesztés. Gyöngyös fejlett oktatási hálózattal is 

rendelkezik a Károly Róbert Főiskola által. (A fő városrészeket, közte az ipari park elhelyezkedését a 

következő ábra szemlélteti.) 

A város népsűrűsége ~540 fő/km2. A település népességszáma: 2013-ban 31018 fő, 2014-ben 31073 

fő; a népesség korcsoportok szerinti megoszlása14: 

– 0-14 éves:  13,3% 

– 15-59 éves:  60,7% 

– 60 – éves:  26% 

Térségi és országos közlekedési- valamint közműhálózatok 

A közlekedési elemek elhelyezkedését ld. a 23. ábrán. 

                                                      
14 Metacom’96 Kft.: Gyöngyös Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2016.02.02. 
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Közutak: 

● M3 autópálya:  

● 3. sz. főút:  

● 3210 sz. út – közvetlen kapcsolat az M3 autópályához 

● és 3214. sz út (Karácsond felé). 

Vasút: 

● az Ipari Park területén, a beruházási terület északi oldalán közelében húzódik egy meglévő, de 

használaton kívüli iparvágány. (A GIANT kerékpár üzem szállításhoz egyébként sem tudná 

igénybe venni a vasúti szállítást, mivel az üzem logisztikájának követelményei - – gyorsaság, 

rugalmasság -  nem teszik ezt lehetővé.) 

Közösségi közlekedés:  

● meglévő, helyközi autóbusz megálló található a beruházási területtől kb. 100 m-re északra (a 

Karácsondi úton). 

Kerékpár út: 

● külön kijelölt kerékpárút nincs, de a helyszín jól megközelíthető kerékpárral is a Karácsondi (3204 

sz.) úton és/vagy Csonka János úton (3210 sz. úton). 

Vízi utak / kikötők: 

● nem releváns / nincs. 

Villamosenergia:  

● középfeszültségű (20 Kv) hálózat a tárgyi telek mellett húzódik. 

23. Ábra: (b) országos közlekedési és energetikai infrastruktúra elemei a beruházási helyszín 
környezetében; (j) Gyöngyös városrészei és az Ipari Park elhelyezkedése 

     
Forrás: OTrT: 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről; Wikipedia (Gyöngyös) 

Kulturális örökség 

A terület Gyöngyös város hatályos Szerkezeti Terve alapján (annak távlati bővítési területével együtt) 

„GIP”, gazdasági (ipari) övezetbe tartozik; jelenleg is a Gyöngyösi Ipari Park részét képezi a terület. A 

Szerkezeti Terv a beruházási területen vagy annak közelében nem jelöl örökségvédelmi vagy 
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régészeti területet. A város honlapján felsorolt helyi műemlékek15 közül egy sem található a 

beruházási helyszín közelében. A terület jelenleg teljesen beépítetlen. 

2.7.2 Hatótényezők 

Az épített környezetre ható tényező az építés fázisában:  

● a teherszállítás, mely a környező úthálózatot és az amellett elhelyezkedő építményeket terheli;  

● a közműhálózatok és egyéb infrastruktúra elemek fejlesztési igénye, mely időszakosan az ellátást 

befolyásolja az érintett területeken; 

● fentiekhez kapcsolódóan időszakos közlekedési korlátozások nem várhatók (ezek átmeneti 

funkciókiesést okozhatnának egyes utakon); 

● a kulturális örökség védelmét befolyásoló tényező az elfedett emlékek előkerülése esetén azok 

kezelése (ez lehet kedvező, ha a leletmentés megvalósul; és kedvezőtlen, ha a leletek elvesznek, 

sérülnek). 

Az üzemeltetés során az épített környezetre potenciálisan hatnak: a szállítások és a közművek 

fokozott igénybevétele. 

2.7.3 Telepítés hatásai 

A telepítés/építés idején ható tényezők jellemzően időszakosan jelentkeznek és nem okoznak 

visszafordíthatatlan hatásokat. A becsült szállítási igényeket a 5. Táblázatban összegeztük. A 

teherszállítás megoldható a települések gyakorlatilag teljes elkerülésével. 

A telepítés (építés) fázisában a munkagépek zaj-, rezgés- és légszennyező-anyag kibocsátásai 

jelenthetnek az épített környezet vonatkozásában káros kedvezőtlen hatótényezőt. A 2.5.3 fejezetben 

bemutatott, illetve a mellékletben csatolt térképeken látszik, hogy a beruházási terület igen jelentős 

(~1500 m) távolságra esik a legközelebbi lakóterületektől is, így az említett hatások az épített 

környezetre nem kimutathatók; hatás minősítése semleges. 

2.7.4 Működés hatásai 

A működés idejére az épített környezet érintett elemei várhatóan alkalmazkodnak az üzem 

jelenlétéhez. Megtörténnek a szükséges – kis mértékű - közműfejlesztések. Az üzemhez kapcsolódó 

forgalom a várost nem vagy alig érinti; nem jelentős mértékű (lásd a 2.6.4 fejezetben); emiatt a 

közlekedés okozta rezgés vagy kibocsátások a település épített környezeti elemeit nem károsítja. 

Mindezek alapján az üzemelés hatása semleges lesz. 

Az üzem és az esetleg általa vonzott további beruházások jelenléte az adóbevételek növekedésével, 

illetve a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel hozzájárul a települési környezet fokozatos 

fejlesztéséhez is. 

Az üzemeltetés a kulturális örökség védett értékeit nem érinti. 

2.7.5 Felhagyás hatásai 

Az üzem felhagyása nagy valószínűséggel a kerékpár gyártás megszüntetését jelentené, de kedvező 

fekvése és infrastruktúrája miatt az épületekbe idővel valószínűleg új termelő tevékenység költözne. 

Ez az épített környezet szempontjából semleges hatású. Kedvezőtlenebb a felhagyás, ha az épületek 

kihasználatlanul, romló állaggal maradnak fenn az Ipari Park területén, melyek biztonsági és 

környezetvédelmi okokból időről időre kezelést is igényelnek (idővel omlásveszély, zöld felületek 

amortizálódása). A felhagyott, gondozatlan építmények terhelik az épített környezetet. 

                                                      
15 http://gyongyos.hu/varosunkrol/varosadatok 
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2.7.6 Hatásterület 

Az épített környezet vonatkozásában a fentiek alapján hatásterület nem jelölhető ki. Közvetett hatások 

jelentkezésére sem számítunk, egyéb szomszédos településeken sem. A nyugati oldali erdősáv miatt 

az üzem nem lesz látható Gyöngyöshalászról; az üzem forgalma szomszédos településeket nem vagy 

csak elhanyagolható mértékben érint. 

 

2.8 Az emberi egészségre közvetlen és közvetett módon ártalmas környezeti 

kockázatok  

A tervezett üzem emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata egyik megközelítésben a 

környező területeken élő lakosság egészségi állapotában várható változásokat öleli fel. E tekintetben 

a kockázatok igen alacsonyak, a hatások semlegesnek tekinthetők, köszönhetően a gyár lakott 

területektől kifejezetten távoli elhelyezkedésének. Ez mind a telepítés, mind az üzemeltetés 

időszakára igaz; éjszakai szállítás nincs vagy nagyon korlátozott. Külön az emberi egészséget védő 

megelőző intézkedésre várhatóan nem lesz szükség. 

Az üzemeltetés (és kisebb mértékben a telepítés) járulékos javító hatása a munkahelyteremtés, 

melynek következtében sokak számára jobb életkörülmények és jobb egészségügyi szolgáltatások 

válnak elérhetővé.  

A gyár működésének és az emberi egészség vonatkozásának másik megközelítése a 

munkaegészségügyi jellegű, mely az üzem jövőbeni dolgozóira vonatkoztatható. A kis távon ható 

üzemi zaj a munkaterület környezetében megítéléstől függően védőfelszerelések használatát tehetik 

szükségessé. Az üzemen belül, a kitettebb részlegeken jelentkező terhelés e védőfelszerelésekkel 

minimálisra csökkenthető. Munkaegészségügyi vizsgálatok az előírt időközönként megtörténnek. A 

Giant referencia üzemének tekinthető hollandiai üzeméből nem számoltak be 

foglalkozásegészségügyi problémákról. 

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások betartása az üzemeltető (telepítés idején a 

kivitelező) feladata és felelőssége. 

Az üzem közvetetten, akár nem elhanyagolható mértékben a kerékpározás, kerékpárhasználat 

terjedésével inkább pozitívan hathat az emberi egészségre. 

 

2.9 Éghajlatváltozással összefüggő kockázatok 

2.9.1 Érzékenység 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat, érzékenységet, kitettséget és potenciális hatásokat 

elsődlegesen a Miniszterelnöki Hivatal (2017) által kiadott, „Útmutató projektek klímakockázatának 

értékeléséhez és csökkentéséhez” című tanulmány (a továbbiakban: Útmutató) alapján végezzük. 

Az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon az alábbi felsorolásban találhatók, amelyek 

közül fékövér kiemeléssel jelöltük azokat, amelyekre a tervezett üzem – illetve működése, 

dolgozóinak komfortja – potenciálisan érzékeny; azaz lényegében ezek a releváns éghajlati 

paraméterek a beruházás szempontjából (zárójelben megadva az érzékenység mértéke: ’alacsony’, 

’közepes’, vagy ’magas’): 

● fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb növekedés a nyári 

évszakokban várható (alacsony), 

● fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és tartósságában 

(közepes), 

● hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, 
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● az éves átlagos csapadékmennyiség csökkenése, 

● aszályos időszakok hosszának növekedése, 

● a csapadék éves eloszlásának változása, 

● a csapadékos események intenzitásának növekedése (közepes), 

● megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés, 

● másodlagos hatások kialakulása pl. árvíz, villámárvíz (magas). 

2.9.2 Kitettség 

Lényegében azt jelenti, hogy a beruházás megvalósításának helyszíne (és vélelmezett hatásterülete) 

ki van-e téve, és ha igen, milyen mértékben a releváns éghajlati paramétereknek (amelyekre a 

létesítmény vagy annak működése érzékeny). A kitettség vizsgálatot azon éghajlati tényezőkre kell 

elvégezni, amelyekre a beruházás érzékenysége „magas” vagy „közepes”; a kitettséget pedig a 

jelenlegi16 („kontroll”) és jövőbeni17 („szcenárió”) időszakra célszerű vizsgálni. 

A kitettséget a hivatkozott útmutató mellékletében található, „Magyarország kockázati térképei”, 

valamint Nemzeti Alkalmazkodási Központ (MFGI NAK) NaTÉR adatbázisa alapján határoztuk meg 

(szintén ’alacsony’, ’közepes’, vagy ’magas’ értékelési kategóriákkal). 

31. Táblázat: Éghajlati kitettség és érzékenység 

Releváns éghajlati paraméterekkel szembeni érzékenység Kitettség 
(jelenleg) 

Kitettség 
(jövőben) 

fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb 
növekedés a nyári évszakokban várható 

alacsony közepes 

fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és 
tartósságában 

közepes közepes 

a csapadékos események intenzitásának növekedése alacsony közepes 

másodlagos hatás, pl. árvíz, villámárvíz alacsony alacsony 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a helyszín - szerencsés módon - számos káros éghajlati 

jellemző vagy másodlagos következmény által nem fenyegetett; az adott beruházási területen nem 

jelent veszélyt: belvíz, árvíz, villámárvíz, erdőtűz, aszály, tömegmozgás. 

2.9.3 Lehetséges hatások 

Az érzékenység és a kitettség együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás 

lehetősége fennálljon. (E fázisban a potenciális hatás még nem tartalmaz információt a hatás 

bekövetkezési valószínűségéről. A potenciális hatás és a sérülékenység közötti különbséget pedig az 

adaptációs kapacitás mértéke határozza meg.) A következő táblázatokban a potenciális hatás 

mértékét az egyes cellák háttérszíne mutatja: 

  

                                                      
16 1961-1990 időszak  

17 2021-2050 időszak 
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alacsony közepes magas 

 

JELEN Kitettség 

  Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
s

é
g

 

Alacsony  fokozatos növekedés az éves 

átlaghőmérsékletben, a 

legnagyobb növekedés a 

nyári évszakokban várható 

 

Közepes a csapadékos események 

intenzitásának növekedése 

fokozatos növekedés a 

hőhullámok előfordulási 

valószínűségében és 

tartósságában 

 

Magas másodlagos hatás, pl. árvíz, 

villámárvíz 
  

 

JÖVŐ Kitettség 

  Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
s

é
g

 

Alacsony fokozatos növekedés az éves 

átlaghőmérsékletben, a 

legnagyobb növekedés a nyári 

évszakokban várható 

  

Közepes  fokozatos növekedés a 

hőhullámok előfordulási 

valószínűségében és 

tartósságában 

a csapadékos események 

intenzitásának növekedése 

 

Magas másodlagos hatás, pl. árvíz, 

villámárvíz 
  

2.9.4 Kockázatértékelés 

Ahogy látható, „magas” értékelésű potenciális hatás nem várható a jelenben, és a jövőbeni 

(szcenárió) időszakban; az alacsony besorolású potenciális hatásokkal pedig nem szükséges 

részletesen foglalkozni. (Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az átlaghőmérséklet növekedése vagy 

hőhullámok várhatóan nem vezetnek az üzem termelékenységének csökkenéséhez, mivel a beltéri 

hőmérséklet tartását a dolgozó komfortja érdekében klimatizálással biztosítják. Ugyanakkor az átlagos 

hőmérséklet emelkedése és a hőhullámok gyakoribbá válása a termelés költségét növelheti, pl. 

intenzívebb klimatizálási szükséglet, növekvő hűtési igények révén.) 

Közepes mértékű potenciális hatást mindkét időtávon az árvíz/villámárvíz okozhat, azonban ezek 

előfordulási valószínűsége a tárgyi beruházási helyszínen gyakorlatilag elhanyagolhatóan kicsi18, 

ebből fakadóan a kockázata is alacsony. 

Szintén közepes mértékű a gyakoribb és intenzívebb hőhullámokból és növekvő csapadék 

intenzitásokból származó hatás a jövőben. E kettő közül a hőhullámokból eredő kockázat is alacsony, 

mivel az extrém magas hőmérséklet leginkább a 4 év alatti gyermekekre, a 65 év feletti idősekre, a 

túlsúlyos emberekre és az ágyban fekvő betegekre jelenti a legnagyobb veszélyt19. Ilyen érzékeny 

csoportok a tervezett üzemben természetesen nem lesznek jelen. A csapadékesemények intenzitása, 

                                                      
18 Magyarország árvízi kockázatkezelési dokumentumai közül az elöntési térképek nem jelölik a beruházási területet. 

19 ENSZ WHO, 2006. 
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valós kockázatot jelent; például az udvaron időszakosan feltorlódó csapadékvíz, a csapadékvíz-

elvezetés időszakosan szűk keresztmetszete miatt. Ezt a szabványos méretezésnél jelentősen 

nagyobb csapadékintenzitásra történő méretezéssel kezelik, lásd a következő alfejezetben. 

2.9.5 Alkalmazkodás, a hatásterület alkalmazkodóképességének változása 

A hatások és a kockázatok vizsgálata alapján adaptációs intézkedések: 

● az üzem falai és tetőszerkezete jelentős (kőzetgyapot) szigetelést kap, amely mind nyáron, mind 

télen jó hőszigetelő képeséget, jó hővédelmet biztosít,  

● az üzem csapadékvíz elvezető rendszere a megfelelően megválasztott mértékadó 

csapadékhozamok alapján történik (lásd 1.3.9.5 fejezetben). A tervezés során 222 l/s mértékadó 

(szabvány szerinti) 10 perces csapadék-intenzitás helyett 300 l/s-al számolnak, azaz a 

csapadékvíz elvezető rendszer nagyobb biztonságot (nagyobb elvezető kapacitást) fog nyújtani 

szélsőséges csapadékesemény során is. Az udvari lejtésviszonyok lehetőség szerint a 

csapadékvíz időszakos feltorlódását, épületbe történő esetleges bejutását megakadályozzák, 

● fontos kiemelni, hogy az üzem tevékenysége kerékpárok gyártása. E környezetkímélő közlekedési 

eszköz lényegében eleve mitigációs és adaptációs célokat szolgál illetve tesz lehetővé. A 

kerékpározás fejlesztése közvetetten a társadalom adaptációs képességét is segíti. 

A tervezett üzem a környezetének alkalmazkodóképességét nem rontja, pl. nem növeli tovább a 

városi hősziget hatást, nem befolyásolja a környezet árvízvédelmi kockázatát, nem okozza környezete 

infrastruktúráinak érzékelhető károsodását, a környező lakoság energiahordozókhoz, különböző 

ellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz (pl. ivóvízhez, orvosi ellátáshoz, stb.) való hozzáférését. 

2.9.6 Emissziókereskedelmi (ETS) és energiahatékonysági vonatkozások 

Az üzemben beépíteni tervezett kazánok együttes teljesítménye (lásd 2.5.4 fejezetben) meg sem 

közelíti a 20 MWth-ot, emiatt a létesítmény nem tartozik a 2012. évi CCXVII. törvény, azaz az EU ETS 

rendszerének hatálya. 

Viszonylag jelentős energiafogyasztása miatt a tervezett üzem vélhetőleg a 2015. évi LVII. 

(energiahatékonysági) törvény hatálya alá is fog tartozni, ezért munkajogilag és társasági jogilag 

független energetikai szakreferenst kell majd igénybe vennie (a II. ütem végére). Ennek – hatékony - 

működése nem kis részben klímavédelmi célokat is szolgál. 

2.10 Összeadódó hatások kockázata 

A hatásterületen (az ipari park déli részén) lévő üzemek közül a Procter & Gamble pelenkagyára 

érdemel említést összegződő hatások szempontjából. Az OKIR adatbázisa szerint a szokásos 

tüzeléstechnikai (CO, NOx) komponenseken kívül a pelenkagyár port (szilárd anyagot), valamint 

metil-etil-ketont, izopropil-alkoholt bocsát ki, mint VOC komponenseket. A P&G VOC kibocsátása 

azonban viszonylag csekély: 3,6 – 28 kg/év. (További jelentős kibocsátó az Apollo Tire gumiabroncs 

üzem, de ennek távolsága már jelentős, és szélirányban található: 3,6 km. Valamint megemlíthető a 

térségben a Mátrai Erőmű, de ennek távolsága már 9,5 km, és szintén nem az uralkodó szélirányban 

található.) 

A létesítmény által vonzott forgalom természetesen hozzáadódik az út forgalmához, de a 3210. út 

mentén a zajterhelés határérték alatti; a létesítmény forgalma alig érzékelhetően és csak az M3 felé 

haladó útszakasz közvetlen környezetében módosít a zajterhelésen. Az üzemi zaj a kedvező 

elhelyezkedés, és nagy távolságok miatt nem összegződik a meglévő üzemek zajával. 

Egyéb tekintetben az esetleges összegződő hatások jelentősége – az Ipari Parkban - már 

elhanyagolható. 
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2.11 Országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezésének 

lehetősége 

Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderülne, hogy 

valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai 

Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam (a továbbiakban: az EGT-

megállapodásban részes állam) a 12-15. §-ok szerinti nemzetközi eljárás lefolytatását kérné, a 

környezeti hatásvizsgálati eljárást le kellene folytatni. 

A legközelebbi országhatár (Somoskőfalu, Szlovákia felé) ugyanakkor min. 40 km-re található, így a 

modellszámítások eredményeként, a hatásterületek ismeretében megállapítható, hogy országhatáron 

átterjedő környezeti hatások nem várhatók, még egy esetleges havária esetben sem. 
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3 Összefoglaló értékelés 

A tervezett kerékpárgyártó üzem telepítése és megvalósítása, továbbá esetleges jövőbeni 
felhagyása jelentős környezeti hatásokkal nem jár, környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 
Ebből következően határon átterjedő hatások kialakulása nem várható. A létesítmény nem 
tartozik az egységes környezethasználati engedélyezés (EKH/IPPC) hatálya alá. A létesítés 
kizáró, vagy érdemben korlátozó tényező nem merül fel.  

Az egyes környezeti elemeknek és ezek rendszereinek megfelelő részletesebb értékelés alapján az 

alábbiakat emeljük ki: 

Táj 

Tájvédelmi szempontból az építés semleges, az üzemelés legfeljebb elviselhető mértékű hatást fog 

okozni.  

Élővilág 

Az építés (telepítés) és üzemelés hatásai az élővilágra nézve elviselhető mértékűek. 

Felszín alatti vizek, talaj 

A tervezett üzem működése a felszín alatti vizek szempontjából – tekintettel a megvalósítani tervezett 

műszaki védelmi intézkedésekre is - nem jár jelentős környezeti hatással. A földtani közeg 

szempontjából a működés hatása: elviselhető, felszín alatti vizek szempontjából a hatás semleges. 

Felszíni vizek 

Az építés a felszíni vizekre nincs hatással. Az üzem vízigényének kielégítése az ivóvíz hálózatról 

lehetséges. Technológiai szennyvíz nem képződik; a kommunális szennyvíz ipari, majd városi 

közcsatornára vezethető. A városi szennyvíztisztító telep nemrég lett felújítva, kapacitása és tisztítási 

hatásfoka megfelelő. A potenciálisan szennyezett csapadékvíz olajfogó műtárgyon, a melegítőkonyha 

szennyvize zsírfogón kerül megtisztításra. A hatás semleges. 

Levegőminőség 

Az építés hatásai az időszakos jelleg és nagy távolságok miatt elviselhetők; de lakott területek még 

így sem lesznek érintettek. 

Az üzemeltetés során a hőtermelő berendezések viszonylag jelentős kapacitása ellenére, a Low-NOx 

égőknek, azaz az alacsony NOx kibocsátás következtében az üzem viszonylag kis hatásterülettel 

rendelkezik (140 m), de ez nagyrészt a saját telekterületen, kisebb részben az ipari park szomszédos 

telkén jelentkezik. A kialakuló légszennyezettség a NOx esetében meghatározó, de így is határérték 

alatti; a CO koncentráció-növekmény pedig gyakorlatilag elhanyagolható. A szállítási tevékenységből 

fakadó légszennyezettség csekély, és mivel a 3210 sz. út közvetlenül az M3 autópályára vezeti az 

üzem forgalmát, ennek mentén lakóépületek szállítási eredetű levegőterhelése egyáltalán nem 

jelentkezik. Összességében az üzem levegőminőségi hatása nem jelentős. 

Zaj, rezgés 

Az építés és üzemelés során emittált zaj és rezgés a védendő épületeknél – azok távolsága miatt –

nem lesz kimutatható hatással. 

Épített környezet 

Az építési zaj-, rezgés- és szennyezőanyag kibocsátásai és a kiporzás a saját beruházási területen 

valamint kis mértékben az Ipari Parkon belül, max. 100-200 m környezetében lesz érzékelhető. 

A közműfejlesztés és közlekedési infrastruktúra fejlesztés csak kis mértékben szükséges, mivel már 

adott; emiatt a hatás semleges lesz. 
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Az üzem és az esetleg általa vonzott további beruházások jelenléte az adóbevételek növekedésével, 

illetve a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel hozzájárul a települési környezet fokozatos 

fejlesztéséhez is. 

Az üzemeltetés a kulturális vagy régészeti örökség védett értékeit már nem érinti. 

Klímakockázat 

A helyszín - szerencsés módon - számos káros éghajlati jellemző vagy másodlagos következmény 

által nem fenyegetett; az adott beruházási területen nem jelent veszélyt: belvíz, árvíz, villámárvíz, 

erdőtűz, aszály, tömegmozgás. 

 

Fenti, környezeti elemekre és rendszerekre kiterjedő értékelés az alábbiak szerint összegezhető:  

32. Táblázat: Hatások összefoglaló minősítése 

Környezeti elem/rendszer Telepítés (építés) Megvalósítás (üzemeltetés) 

Táj semleges elviselhető 

Élővilág elviselhető elviselhető 

Talaj elviselhető semleges 

Felszín alatti víz semleges semleges 

Felszíni víz semleges semleges 

Levegőminőség elviselhető elviselhető 

Zaj, rezgés semleges semleges 

Épített környezet elviselhető semleges /javító 
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A. Nyilatkozatok 
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B. Átnézeti helyszínrajz 
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