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ELŐZMÉNYEK 

 
A beruházó NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. logisztikai központ építését tervezi a hatvani 

Robert Bosch Elektronika Kft. (Robert Bosch GmbH) telephelyének közvetlen szomszédsá-

gában, attól É-ra az M3 autópálya felé. A létesülő logisztikai központ négy csarnokból (A, B, 

C, D jelű) áll. Első ütemben az ’A’ jelű csarnokot építik fel, melyet a Robert Bosch Elektroni-

ka Kft. bérel a jövőben, mint üzemeltető. Logisztikai és cross-dock szolgáltatásokat terveznek 

nyújtani a Közép-Kelet Európai gyártóüzemek részére.  

A tervezett logisztikai központ zöldmezős beruházásként kerül kivitelezésre, mely 32 ha 

(31,9528 m2) területfoglalással kerül megvalósításra. A jelenleg érvényes szabályozás szerint 

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. sora írja elő előzetes vizsgálat 

elvégzésének szükségességét 3 ha-t meghaladó területfoglalás esetén. A Megbízó tervezett 

terület foglalása ennél nagyobb lesz a tárgyi telephelyen, így előzetes vizsgálatot kell lefoly-

tatni a beruházás megkezdése előtt.  

Előzmény: a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. állásfoglalás kérelmet nyújtott be a Heves Me-

gyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalához a tervezett beruházással kapcsolatban. Az Ag-

rárügyi Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a HE-

02/KVTO/01033-2/2017 iktatószámon kiadott tájékoztatásában előzetes vizsgálat iránti kére-

lem benyújtására kötelezte a beruházót. 

A beruházás a 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházás. 

A fentiek alapján a KS Stúdió Építész Tervező Kft., mint a kivitelezés generál tervezője 

megbízta a Pannon Natura Kft.-t az előzetes vizsgálat elvégzésével. A helyszíni vizsgálatok és 

a beruházótól illetve a generál tervezőtől kapott adatokat felhasználva a következő dokumen-

tációt állítottuk össze. 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

A felülvizsgálatot végző cég adatai: 

 

neve:  Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 

címe:  1112 Budapest, Törcsvár u. 16.  

cégjegyzék szám: 01-09-729485 

adószám:  13325169-2-43 

telefon: 0620/9227870 

email:  iroda@pannonnatura.hu 

ügyvezető:  Csigó Ernő  

 

A felülvizsgálatban részt vevő szakértők és jogosultságaik: 

Tervező, szakértő 
neve: 

Szakértői 
engedély száma: 

Érvényessége Jogosultság 

Csigó Ernő MMK 01-13637 határozatlan SZKV-1.1. hulladékgazdálkodási 
szakértő  
SZKV-1.2. levegőtisztaság-védelem 
szakértő  
SZKV-1.3. víz- és földtani közeg 
védelem szakértő 
 

Zsilinszki János MMK 01-1342 2018 08.26. SZKV-1.4. zaj –és rezgésvédelem  
Szabó Csaba 
 

MMK 01-13966 
 

határozatlan SZKV-1.1. hulladékgazdálkodási 
szakértő  
SZKV-1.2. levegőtisztaság védelem 
szakértő 
SZKV-1.3. víz- és földtani közeg 
védelem szakértő 
 

Dukay Igor OKTVF – SZ-
048/2010 

visszavonásig SZTV – élővilág védelem 

 

 

          

Csigó Ernő 

Ügyvezető igazgató 
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A vizsgálattal érintett cég és telephelyének adatai: 

 

neve:  NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft 

székhely:  1061 Budapest, Király u. 16. 

cégjegyzék szám: 01-09-286007 

adószám:  25728954-2-42 

kapcsolattartó:  Pongrácz Gábor 
 
KSH törzsszám:  25728954-6820-113-01 

1. melléklet: Cégkivonat. 

2. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

 

A beruházó NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft logisztikai központ építését tervezi a hatvani Robert 

Bosch Elektronika Kft. (Robert Bosch GmbH) telephelye mellé. A létesülő logisztikai köz-

pont négy csarnokból (A, B, C, D jelű) áll. Az ’A’ jelű épületet bérelni tervezi a Robert Bosch 

Elektronika Kft., mint üzemeltető. Ebben az épületben logisztikai (raktározás) és cross-dock 

szolgáltatásokat terveznek nyújtani a már működő Bosch gyártó üzem gyáregységéhez kap-

csolódva a Közép-Kelet Európai gyártóüzemek részére.  

Az új központ 3 műszakos rendben működne. A logisztikai és anyagkezelési szolgáltatá-

sokat egy külső szolgáltató szolgáltatja a BOSCH Csoport Kelet-Közép-Európai alapanyagai-

nak, alkatrészeinek és termékeinek raktározását illetően. Az új központ állandó 3 műszakos 

közvetlen anyagáramlással lesz integrálva a gyár anyagáramához. 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

 

3.1. Tevékenység volumene 
 

A telephelyen jelenleg épület nincs, az mezőgazdasági hasznosításban volt a termőföld ki-

vonásra került 2016-ban végleges más célú hasznosításra. A tervezési terület 32 ha-os terüle-

tet foglal el, a beépített és beépítetlen területekkel együtt. A terület a NIPÜF Hatvan Ipari 

Park Kft tulajdona. 

Az 5 logisztikai épület összes tervezett alapterülete 126.000 m2. A burkolt parkoló-rakodó 

és útfelület 66.700 m2-, a tervezett telephely területéből a fennmaradó részeket zöld felület-

ként kívánják meghagyni, mely körülbelül 39% -a területnek (123.000 m2). 

 

A várható telepre érkező napi tehergépjármű forgalom kb. 200 db lesz, a személy gépjár-

mű forgalom maximum 250 db/nap. 

 

3.2. A működés várható megkezdésének időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás 
tervezett időbeni megosztása 

 
A vizsgálat területen jelenleg a beruházás előkészítése történik. A lefolytatott előzetes 

vizsgálati eljárás, és az építési engedély megszerzése után tervezi a cég megkezdeni az építést, 

mely tervezetten a 2017 elő felében kezdődik majd, és 2018 áprilisától kezdődhet e bérleti 

periódus. 

A telephelyen heti hét nap, napi 3 műszakban tervezik a logisztikai célú munkavégzést, 

Az évi munkanapok száma összesen ~350 nap. 

 

A műszaki létesítmények várható élettartama minimum 20-30 év. 

 

3.3. Tevékenység helye és területigénye 
 

A fejlesztési terület Hatvan város nyugati részén a Robert Bosch út és az M3 autópálya 

közötti területen helyezkedik el. Területe 32 hektár, alakja kissé torzult négyszög, befoglaló 

mérete 610 m x 610 m. Keleti irányba enyhén lejt, a legnagyobb magassági eltérése 6 m. 

Közúti megközelítése a 3 jelű főút irányából a belterületi határon leágazó Robert Bosch úton, 
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az M3 autópályáról az 55-ös számú Hatvan centrum kijáraton a 21. jelű út érintésével, a Bibó 

István utcán lehetséges. 

A fejlesztéssel érintett terület az ingatlan összevonások után a 0331/75 hrsz ingatlanon 

tervezett.  

 
 hrsz  terület (m2)  Műv. ág  Ak  
0331/75  31,9528  kivett, beépí-

tetlen terület  
0  

1. táblázat 

 

A tervezési terület elhelyezkedése az 1. ábrán látható. 

 

 
1. ábra: tervezési terület 

 

A terület Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2009. (VIII.28.) ön-

kormányzati rendelete szerint Ev véderdő, Má, Mko mezőgazdasági és Ge 1.1 ipari övezetbe 

sorolt.  A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alól kivont.  

Tervezési terület 
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A fejlesztési terület a négy égtáj szerint jellemzően különböző területekkel határolt. 

Északnyugati irányból az M3 autópálya határolja. Az autópálya nyomvonala természetes ha-

tárvonalat képez, annak 100 m szélességű védősávjában véderdő a tervezett terület felhaszná-

lás. Északkeleti irányból ipari célú beépítésre szánt terület határolja, melyet a természetben rét 

legelőként hasznosít a tulajdonos. Délkeleti határvonala a Robert Bosch utca, ahol Robert 

Bosch Elektronika Kft üzemel, mintegy 90.000 m2 beépített alapterületen. Délnyugati irány-

ból mezőgazdasági besorolású és hasznosítású területek határolják. 

A terület hasznosítását átlós irányban húzódó 20 kV-os elektromos vezetékpár és nagy-

nyomású gázvezeték korlátozza. A fejlesztés során ezek a vezetékek a fejlesztési terület hatá-

rára kiváltásra kerülnek. További korlátozó tényező az M3 autópálya 100 m-es védőtávolsága. 

A területen védendő természeti értéket vagy régészeti érdekeltségű területet nem tartanak 

nyilván. 

A terület közvetlen közúti megközelítése megfelelő teherbírású és keresztmetszetű Robert 

Bosch úttal kiépült. A fejlesztéssel egy időben az M3 autópálya 55. számú csomópontjából 

tehermentesítő út kiépítése indokolt a Bibó István utcáig a jelenlegi Tesco körforgalom kör-

nyezetében lévő lakóépületek zaj és rezgés terhelés növekedés elkerülése érdekében. 

 

2. számú melléklet: Beépítési terv. 

 

3.4. A helyszín kialakítása 
 

Az épületek 

Tervezetten 4 csarnok kerül kialakításra. A legnagyobb épület hosszanti tengelye párhu-

zamos a Robert Bosch úttal, melyre merőleges a további három épület hossztengelye. 

 

Az egyes épületek alapterülete: 

A épület 58.400 m2 

B épület 15 500 m2 

C épület 23.100 m2 

D épület 25.000 m2 

 

A csarnokok kialakítása egyszintes raktárszerkezet a csarnokon belül kialakított, földszinti 

és galéria szinti irodaterülettel. A raktár szabad belmagassága 10 méter a főtartóknál, az épü-

let teljes magassága mintegy 13 méter. 
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Általános megfelelőség, szabványok 

Az építmények tervezése, gyártása és építése megfelel az érvényben lévő vonatkozó EU 

és DIN szabványoknak, valamint a helyi építési előírásoknak és a gyártásra, építésre vonatko-

zó egyedi követelményeknek, tűzrendészeti előírásoknak, stb. 

A helyszínrajz és a külső megközelítést szolgáló burkolatok a helyi előírásoknak megfele-

lően kerülnek elkészítésre, a szokásos és piaci elvárásoknak megfelelő szinten. Ebben a tekin-

tetben és általánosságban, a tervek a piacvezető cégek termékével lesznek egyenértékűek an-

nak érdekében, hogy standard magas minőségű ingatlan kerülhessen kivitelezésre.  

 

Külső elemek 

• Acéllemez vértezetű szendvicspanelek (EI15 minősítésű, 80 mm vastag, poliuretán 

hab kitöltésű szendvicspanel burkolat, REI 15 minősítésű acél szelemeneken) 

• Egyedi igény esetén felár ellenében alumínium vértezetű panelek is használhatók 

• 2 méteres magasságig szigetelt, előre gyártott hőszigetelt vasbetonbeton panelek lát-

szódó betonfelülettel. A dokkoló kapuknál a panel magassága 4 méter. 

• Porszórt alumínium nyílászárók igény esetén, felár ellenében fényvisszaverő/színezett 

üvegezéssel 

 

Belső elemek 

• 12 m x 25 m raszterű vasbeton szerkezet. 

 

Park kialakítása 

Általános elemek: behajtó, őrház, kerítés, kamionudvar bővítési lehetőséggel, személy-

gépkocsi parkoló, beton járda, kertépítés, növényzet. 

• Az őrház magában foglal egy szociális blokkot, a sorompók és a zártláncú kamera-

rendszer vezérlését, valamint a tűzriadó központot a park kialakításának megfelelően. 

• A burkolt területek és utak beton térkő, vagy aszfalt burkolatúak, a helyi hatóságok ál-

tal elfogadott tervek, illetve az egyedi bérlői igények szerint. 

• A személyautó és teherautó parkolók száma minden park esetén a vonatkozó előírások 

figyelembe vételével külön kerül meghatározásra. (tervezetten 271 férőhelyes parkoló +3 

busz parkoló) 

• A személy- és teherautó parkolók elkülönítésre kerülnek, a mozgáskorlátozottak szá-

mára kialakítandó parkolóhelyek és gyalogos járdák egyértelmű jelölést kapnak.  
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• A park területét biztonságos, acélhálós kerítés határolja, kapukkal. A kerítés legalább 2 

méter magas. 

• A nem burkolt felületeken zöldfelület kerül kialakításra a helyi hatóság előírásai alap-

ján, szükség szerint locsolóvíz vételi helyekkel. 

• A csatornahálózatban olajfogók/olajleválasztók kerülnek beépítésre az építési enge-

délynek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

• A tűzcsapok és locsolóvíz vétel céljára külső vízhozzáférési pontok kerülnek kialakí-

tásra. 

• 2000 m2 felületű szikkasztó a csapadékvizek szikkasztására a terület ÉK-i oldalán 

 

 

3.5. Tervezett technológia, anyagfelhasználás 
 

A telephelyen az összes tervezett épületben (’A’, ’B’, ’C’ és ’D’) logisztikai szolgáltatás-

hoz tartozóan végeznek raktározást elosztást, illetve átcsomagolást. 

A kivitelezés során először az „A” jelű épület épül meg, majd ennek beüzemelése után, 

folyamatosan kerülnek kivitelezésre a további csarnokok is. 

A “Connected Hub” több funkciós logisztikai központként fog működni, amelynek célja, 

hogy a régió gyárai számára de- és konszolidációs pontként optimális anyagáramot biztosít-

son. A Hub egy “minden az egyben megoldást” kínál a szállítmányozás, raktározás és egyéb 

logisztikai funkciók számára egy fedél alatt. A logisztikai központ integrálni és harmonizálni 

fogja a logisztikai tevékenységeket és magasabb szolgáltatási színvonalat fog megvalósítani.  

A műveletek az „A” épület 7 egymástól elkülönülten is üzemeltethető, az épület azonos 

méretű csarnokrészében is megvalósíthatóak, valamint egy kisebb méretű átrakó területen 

kerül megvalósításra. Az komplexumban raklapos állványos, polcos illetve tömbös tárolás 

valósul meg az egyes árufajták tárolási igényeinek megfelelően.  

 Az itt kezelt áruk elsősorban autó elektronikai alap- és segédanyagok, indítómotorok és 

kéziszerszámok alapanyagai, ezekből készült kész- és félkész termékek, valamint ezek egy- és 

többutas csomagoló anyagai. Az áruk típusa kiterjedhet a teljes Robert Bosch  termékpaletta 

alap- és segédanyagaira  kész- és félkész termékeire valamint ezek egy- és többutas csomago-

ló anyagaira. A kémiai és veszélyes anyagok tárolása nem ebben a komplexumban történik. 

 Az állványok kialakítása az épület magasságának kihasználásával kerül kialakításra. 

Egyes folyamatok speciális padozat burkolatot igényelnek, ennek megfelelően ezeken a terü-

leteken ESD felület kerül kialakításra.  
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A legfontosabb tevékenységek közé tartozik az áru fogadás, átcsomagolás, raktározás, mi-

nőségi ellenőrzés, értékteremtő folyamatok, tisztítási tevékenység, konszolidá-

ció/dekonszolidáció, valamint áru kiszállítás.  

  

A logisztikai központban irodák öltözők, valamint a folyamatokban részt vevők számára 

egy kantin kerül kialakításra.  

A folyamatok hatékony lebonyolítása érdekében különböző fajta elektromos targonca ke-

rül alkalmazásra.  

A hatvani Bosch gyár kiszolgálása egy összekötő folyosórendszeren keresztül kerül meg-

valósításra elektromos vontatók és hozzájuk kapcsolt kocsik segítségével. 

 

Várható anyag és energia felhasználás: 

Elektromos áram 20 kV-on  7  MW  
Földgáz  700  m3/h  
Ivóvíz  100  m3/nap  

      2. táblázat 

A tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, feltételek 

 

A telephelyen a tervezett logisztikai tevékenységhez szükséges létesítmények, berendezé-

sek és személyi feltételek: 

 

 kb 850 fő direkt munkatárs 

 150 fő indirekt munkatárs 

 

A beszerezni kívánt telephelyen belüli rakodó eszközök: 

 25-30 db. elektromos targonca 

 

Tervezett létesítmények: 

 raktárcsarnok 

 irodaépület (öltözővel, mellékhelységekkel) 

 ládamosó 

 parkolók (13200 m2) 

 kerítés 

 útfelület (26200 m2) 
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 csapadékvíz tisztító műtárgy(ak) befogadó előtt 3 db 300 l/s  telj. Puracon Envia 

300 5-A olajfogó egyesítő aknával. 

 csapadékvíz szikkasztó (2000 m2) 

 

A fenti felsorolásban jelzett létesítményeken kívül más létesítmény elhelyezését a techno-

lógia nem igényli. 

 

3.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás 
 

A beszállítás a telepre 21-es számú főútról lehetséges majd a Robert Bosch úton létesített 

a telepi bejárón keresztül.  

A tervezettek alapján naponta, műszakonként kb. 300-500 fő között várható a dolgozói 

létszám.  

A várható jármű forgalom 250 db személy, és 200 db teherjármű be- és kihajtása várható. 

A járművek eloszlása az 5.1.2. és az 5.3.2 fejezetekben bemutatottak szerint oszlik meg. 

 

A jelenlegi levegő szennyezettségi alapállapotot – a tervezési területet jellemző környezet 

alapján – alapvetően a közlekedésből eredő légszennyező anyag kibocsátás (M3-as autópálya, 

21-es főút, illetve a Robert Bosch út) határozza meg. Ehhez kis mértékben hozzájárulhat a 

logisztikai központ és az iroda fűtését biztosító kazán kibocsátása. A tervezett tevékenységet a 

lakóterülettől és a levegővédelmi szempontból érzékeny területektől távol (~300 m) kívánják 

megvalósítani. 

A tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek hatásait az 5. fe-

jezetben részletezzük. 

 

3.7. Tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
 

Mivel a technológia környezeti hatása a technológiai előírások betartása mellett nem vár-

ható jelentős hatás a környezeti elemekre, nem szennyezi azokat, ezért környezetvédelmi léte-

sítményt nem terveznek kialakítani. 

A burkolt felületeken összegyűlő csapadékvizeket olajfogó berendezéseken átvezetve egy 

1600 m3-es beton műtárgyba, onnan a meglévő árkokba (1-0, 1-2), majd igény szerint a terü-

let M3 út felöli ÉK-i oldalán kialakítandó földmedrű (3500 m3) medencébe vezetik be. 
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3.8. Adatok bizonytalansága 
 

A kivitelezés minimális változásából eredő alapadat bizonytalanság hatása a megadott 

technológia szerint történő üzemelés kezdetén és a későbbiek során is indifferens. A tervezett 

tevékenység területi adataiban bizonytalanság nincs, a tulajdonviszonyok tisztázottak. 
 
 
 
 
 

4. Illeszkedés fejlesztési tervekhez, koncepciókhoz 
 

A tervezett építészeti-műszaki megoldásoknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabá-

lyoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 

Az érintett település szerkezetét az Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2009. (VIII.28.) önkormányzati rendelete szabályozza. A szabályozási dokumentumok 

alapján megállapítható, hogy a projekt megvalósításához szükséges beépíthetőség, mely mi-

nimum 25 % zöldfelületet ír elő, 20%-ra módosításra került a szabályozási tervben a módosí-

tást megalapozó, a létesítmény telepítésével kapcsolatban környezeti értékelés alapján 

(„HATVAN VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ROBERT BOSCH ÚT – 3 

SZ. FŐÚT – KÖZIGAZGATÁSI HATÁR – M3 AUTÓPÁLYA – 21 SZ. FŐÚT ÁLTAL 

HATÁROLT TERÜLETRE SZÓLÓ, TERVEZETT IPARI PARK BERUHÁZÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ”) 

Az építésre szolgáló terület művelésből történő kivonása megtörtént. A szabályozás mó-

dosításakor a területet átlós irányban keresztező nagynyomású gáz szállítóvezetéket és 20 kV-

os elektromos vezetékpárt ki kell váltani. 

 

Az alkalmazott technológia nem veszélyezteti a természetes környezeti elemek minőségét, 

a termelődő hulladék a környezetre szennyező forrást nem jelent. 

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-

let szerinti összetartozó tevékenységnek minősülő tevékenység megvalósítására, mivel a köz-

vetlen szomszédos területeken mezőgazdasági illetve gyártó tevékenység folyik. 
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységet nem végeznek, 

így az abban szereplő küszöbértékeket a tárgyi raktárcsarnok sem önállóan, sem más tevé-

kenységet végző szomszédjaival együtt nem lépi túl. 

 

5. Környezetterhelés, és környezet-igénybevétel előzetes becslése  
 

5.1. A jelenlegi állapot bemutatása 
 

A vizsgált terület az MTA Magyarország kistájainak katasztere alapján tájegységileg a 

Hatvani sík kistáj területén helyezkedik el. 

 

5.1.1. Meteorológia 
 
A mérsékelten meleg - száraz, Ny-on inkább mérsékelten meleg - mérsékelten száraz ég-

hajlatú kistáj. Az északi részeken kevéssel 1950 óra fölött alakul az évi napfénytartam, de a 

D-i részeken megközelíti a 2000 órát is. A nyári időszak napsütéses óráinak száma 780 - 800, 

a téli 185- 190. 

Az évi középhőmérséklet 10,0 - 10,2 °C, de az É-i részeken kevéssel 10,0 °C alatt marad. 

A vegetációs időszaki átlag 16,8 és 17,2 °C között alakul (É-on hűvösebb). Az évi abszo-

lút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 °C, ÉNy-on 33,5 - 34,0 °C, az abszolút minimumok 

átlaga pedig -17,0 és -17,5°C, Ny-on -16,0 és -16,5 °C közötti. 

A csapadék évi összege 540 - 580 mm, de a kistáj Ny-i részein eléri a 600 mm-t is. Az évi 

mennyiségből 330 mm a vegetációs időszakban hullik. 

Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, második helyen a DK-i irány áll. Az átlagos szélsebes-

ség 2,5 - 3,0 m/s. 

 

5.1.2. Levegőminőség 
 
A tervezési terület környezetében jelentős légszennyező anyag kibocsátó nincs. A levegő-

terheltségi alapállapotot legfőképpen az M3-as és a Robert Bosch utak forgalma adja. 

A terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet szerint az 1. számú zónacsoportba tartozik (az ország többi területe). 
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 Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid PM10 Benzol Talajközeli  

ózon 

PM10  
Arzén 
(As) 

PM10  
Kadmium 

(Cd) 

PM10  
Nikkel 

(Ni) 

PM10  
Ólom 
(Pb) 

PM10 
benz(a)- 

pirén 
(BaP) 

1. Buda-
pest és 

környéke 
F F F E F O-I F F F F D 

3. táblázat: Az ország többi területének zónacsoportokba sorolása a különböző szennyező anyagok szerint 

 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha 

valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező 

anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a cso-

portba kell sorolni. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték kö-

zött van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem ha-

ladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

 

A tervezési területen jelenleg nem végeznek semmilyen (sem ipari gyártó, sem mezőgazdasá-

gi) tevékenységet. 

 

A levegőszennyezettség alapállapotát az alábbi táblázatban mutatjuk be. A háttérterhelési 

értékek az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat többéves adatsoraiból lettek meghatá-

rozva a területhez legközelebbi mérőállomások adatainak átlagaiból a KVMOD Internetes 

Környezetvédelmi Modellező rendszer segítségével. 

 
                                    

Légszennyező-anyag Mennyiség (µg/m3) 

NOX 44,4 

CO 598,5 

PM10 27,8 

SO2 n.a. 

4. táblázat 
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Közlekedés 

 

A vizsgált terület közlekedésből származó levegő terhelését legfőképpen az Robert Bosch 

út jelenlegi forgalma adja, mely útról nem csak a Robert Bosch Elektronika Kft. logisztikai 

központja közelíthető meg, hanem ez az észak hatvani iparterület fő gyűjtőútja, illetve ez a 

21-es és a 3-as főút Budapest felé vezető részének elkerülő útja is.  

A tervezési terület elérhető a lakott terület, Hatvan belterület érintése nélkül is. 

 

A Robert Bosch Elektronika Kft. adatszolgáltatása alapján a meglévő üzem forgalmának 

járműkategóriánkénti eloszlása az alábbi táblázat szerinti. 

 
 Személygépkocsi 

(<3,5t)  
Autóbusz Tehergépkocsi (3,5t-

12t)  
Kamion (>12t)  Összesen  

e:  1,0  2,0 1,4  2,5   
Robert Bosch 
Elektronika 
Kft. (j/nap)  

1166  210  102  55  1533  

ÁNF (E/nap)  1166  420  143  138  1867  
MOF (*0,12)  140  50  17  17  224  

5. táblázat 

 

5.1.3. Vizek (vízrajz, vízvédelem, vízfelhasználás, vízkibocsátás) 
 
Fő vízfolyása a Zagyva (124 km, 5767 km2), amelynek Lőrincitől Jászberény közeléig 

terjedő szakaszát (50 km, 1200 km2) számítjuk ide. Nagyobb mellékvize jobbról a Herédi – 

patak (31 km, 357 km2) és a Galga (58 km, 568 km2). Száraz, gyenge lefolyású, vízhiányos 

terület. 

Az árvizek a tavaszi hóolvadást követik, míg a kisvizek nyár végén és ősszel gyakoriak. A 

vízminőség III. osztályú. Állóvizei többnyire kicsinyek. 4 mesterséges tava együtt 43 ha. Kö-

zöttük a hatvani cukorgyár ülepítő tava a legnagyobb (31,5 ha). 13 természetes tavának a fel-

színe 68,5 ha. Közöttük a Pusztamonostor melletti Kopaszagyagos - tó a legjelentősebb (23,5 

ha). A talajvíz mélysége Hatvantól DK-re 4 - 6 m, máshol 2 - 4 m között mozog. 
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5.1.4. Földtani és talajviszonyok 
 
A kistáj Ny-i és középső része, kb. 2/3-a lösszel fedett medenceperemi hordalékkúp-

síkság, közepes talajvízállással. Talajai Ny-on barnaföldek és csernozjom barna erdőtalajok, 

K-en pedig csernozjom féleségek, amelyek között a mélyben sós réti csernozjom is előfordul. 

Nagyobb részük szántóföld, kisebb részük rét és legelő. A hajdani tatárjuharos lösztölgyesek-

nek kevés hírmondójuk maradt a telepített akácosok között. A folyóvölgyektől eltekintve ha-

tározott kultúrsztyep jellege van. 

A kistáj K-i pereme löszös hordalékkúp - síkság közepes talajvízállással, szikes foltokkal 

tagolt csernozjom talajokkal. Itt is túlnyomó a szántók uralma, főleg a csernozjom talajokon, 

míg a szikesek nagyobbrészt legelők, jellegzetes sziki növényzettel. A kultúrsztyep jelleg itt is 

általános. 

A kistáj D-i részében a Hajta mellett kötött homokos felszínű, mély talajvízállású horda-

lékkúp - síkság húzódik. Ezen soka a szőlő, a gyümölcsös és a homoki tölgyes maradvány, 

még több a telepített akácos. 

A Zagyvát, a Galgát és a Hajtát váltakozó szélességű, magas talajvizű, holt medrekkel ta-

golt, mentesített alacsonyártéri síkság kíséri, réti és réti öntéstalajokkal. A szántókat itt rétek 

és ártéri ligeterdők füzes - nyáras foltjai tagolják. Ahol a szikesek is megjelennek, legelőnek 

használt szikes puszták alakultak ki. 

 

Hatvan település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti 

víz állapota szempontjából a „érzékeny” terület kategóriákba sorolt. 

A talajtani viszonyokról a későbbiekben (a létesítéssel kapcsolatban) bővebben lesz szó. 

 

5.1.5. Hulladék 
 
Jelenleg a tervezési területen tevékenység nincs, elhagyott hulladék a területen nem talál-

ható. 

 

5.1.6. Zaj  
 

A meglévő zajállapotok bemutatására a zajvizsgálatot a Robert Bosch Elektronikai Kft. mű-

ködő zajforrásai és a távoli M3 autópálya által okozott zajvédelmi szempontú háttérterhelés, 
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valamint az általuk okozott zajterhelés meghatározására érdekében végeztük a környezeti zaj 

vizsgálata MSZ 18150-1:1998 számú szabvány előírásai alapján. 

A háttérterhelés mérését az MSZ 18150-1:1998 számú A környezeti zaj vizsgálata és értékelé-

se című szabvány 6. A háttérterhelés vizsgálata szakasza szerint végeztük. 

A méréshez használt műszer: 

 
Digitális integráló zajszintmérő  SVAN 945 A típ. 
gyártási száma: 8046. 
MKEH MMBH hitelesítési száma: M567636. 
A hitelesítés érvényes: 2018. 02. 25. 

A hitelesítési bizonyítvány mellékelve. 
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A zajmérőt mérés előtt és után kalibráltuk, a két kalibrálási érték között eltérést nem észlel-

tünk. A háttérterhelés vizsgálatát 2017. február 19. napján 14 órától, valamint 22 óra után 

végeztük, meteorológiai viszonyok: nappal 4oC, késő este, éjjel 1oC hőmérséklet, szélcsendes, 

borult, párás időben. 

A tervezési terület környezete északról M3 autópálya, nyugatról és keletről mezőgazdasági 

hasznosítású terület, délről meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft üzemi épületei. Védendő 

létesítmény déli irányban a Robert Bosch Elektronikai Kft üzemi épületein túl Hatvan, For-

gács Simon utcába található. A háttérterhelés vizsgálatokat ebben az utcában, a legközelebbi 

védendő létesítményeknél három vizsgálati, mérési pontban végeztük el. A későbbiekben az 

építési zajterhelés és a tervezett létesítmény által okozott várható zajterhelés meghatározását 

szintén ezekben a pontokban végeztük el. 

 

A háttérterhelés mérési eredményei a következők: 

1. mérési pont Forgács Simon utca 2. hrsz.: 6196. számú lakóépület homlokzata előtt 

Nappal LAeq = 45,1 dB, LAF95% = 42,3 dB, éjjel LAeq = 40,4 dB, LAF95% = 38,3 dB 

  
 

 

2. mérési pont Apafi utca 68. (Forgács Simon utca sarok) hrsz.: 6172. számú lakóépület hom-

lokzata előtt  

Nappal LAeq = 46,5 dB, LAF95% = 45,0 dB, éjjel LAeq = 40,3 dB, LAF95% = 38,6 dB 

1. mp 
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3. mérési pont Forgács Simon utca 54. hrsz.: 6153. számú lakóépület előtt 

Nappal LAeq = 44,4 dB, LAF95% = 41,4 dB, éjjel LAeq = 40,2 dB, LAF95% = 38,1 dB. 

 
 

A háttérterhelés vizsgálatát a mérési ponthoz közeli, ritkán előforduló nagyobb zajesemények 

(kutyaugatás, közeli gépkocsi) szünetében végeztük. 

 

 

3. mp 

2. mp 
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5.1.7. Élővilág-Tájvédelem 
 

Az élővilágra, élőhelyekre, tájvédelemre vonatkozó állapotleírás 2017. február végi terepbejá-

rás, a rendelkezésre álló tervi munkarészek (pl. beépítési tervek, közmű-fejezet, zajvédelmi 

munkarész) és további (idézett) szakmai adatforrások alapján készült. 

 

A tervezési terület táji besorolása (Dövényi, 2010* alapján): 

1 Alföld (nagytáj) 

1.9 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság (középtáj) 

1.9.11 Hatvani-sík (kistáj) 

 

(* Dövényi Zoltán, szerk.: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi 

Kutató Intézet. Budapest. 2010) 

 

A tervezési területre legszűkebben vonatkozó kistáji adottságok: 

A tervezési terület a kistáj északi részén található; átmeneti jellegű tájrészlet a szomszédos 

kistáj felé. 

A szintkülönbségek itt a legmagasabbak kistáji szinten és az átlagmagasság is itt a legmaga-

sabb. Ezzel együtt a közepes magasságú tagolt síkság orográfiai domborzattípusba sorolható a 

terület, mely a természetesség és a tájképi jellemzők szempontjából lényeges. 

A kistáj 97 és 209 m közötti tengerszintfeletti magasságban helyezkedik el. A tervezési terület 

legmagasabban fekvő Ny-i széle 130 m tszfm-ban, legalacsonyabb keleti széle, délkeleti sarka 

kb. 121 m tszfm-ban található. 

A hordalékkúpsíkság a Zagyva és a Galga felszínalakító munkájának eredménye. A Zagyva 

néhány km-re keletre folyik a tervezési területtől. Az itt keletkező csapadékvizek befogadója a 

Zagyva mellékvize, a Bér-patak. (A közműfejezetben ez a pataknév szerepel, a topográfiai 

térképen a Nógrádi-(Vanyarci-)patak név olvasható). 

A vízfolyások által nagyvastagságban lerakott homokos agyagos folyami üledékeket néhol 

lösz fedi. (A talajvédelmi fejezetben részletesen szólunk a kőzettani-talajtani adottságokról. 

Ugyanitt lehet tanulmányozni a terület 230 évvel ezelőtti tájhasznosítást, mely a magasabb 

hátakon szántó, esetenként erdőművelést jelentett, a Zagyva és mellékvizei kiterjedt árterén 

gyepgazdálkodást, halászatot.)  

A kistáj mérsékelten meleg-száraz.  
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A domborzati adottságok és Dövényi (2010) alapján tervezési terület eredeti növénytakarója 

lösztölgyes, homoki gyepek, löszpusztagyepek valamelyike vagy mozaikja lehetett. (A talaj-

védelmi fejezetben a talajvédelmi kutatások és tervek alapján a tatárjuharos lösztölgyes kerül 

megnevezésre, mint tájra jellemző növénytársulás.) 

 

A tervezési terület jelenlegi hasznosítási módja alapvetően szántó, mint az az 1980-as évek-

ben készült topográfiai térképen és a termőföld más célú hasznosításáról szóló határozatban is 

rögzítésre került (kb. 34 ha 2-es és 3-as minőségi osztályú szántó,  és kb. 2 ha  2-es minőségi 

osztályú legelő található itt). A domborzat a tervezési terület nyugati széle, mint a dombhát 

legmagasabb vonulata felől keleti irányban lejt, keleti vége már szinte teljesen sík, mely sík 

terület hosszan elnyúlik kelet felé, a Zagyva irányába. 

 

 
2. ábra A tervezési terület dombháton futó ÉNy-i határáról dél felé nézve gyomos gyepek és szántó, a 
háttérben a Bosch meglévő ipari és logisztikai  épületegyüttese láthatók 
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3. ábra A tervezési terület és környezet területhasználata műholdfelvételen (Forrás: Google Earth) 

 

 
4. ábra A tervezési terület és közvetlen környezet területhasználata műholdfelvételen (Forrás: Google 
Earth) 

A mezőgazdasági művelés jellemzően ÉNy-DK-i irányú parcellákon, az M3-autópálya a Ring 

Kálmán út (Robert Bosch út)  között történik, amint az a fenti műholdfelvételen is látható.  

A Ring Kálmán út (Robert Bosch út) DK-i oldalán a Bosch meglévő épületei találhatók. Az út 

északi oldalán egy mély árok húzódik, majd azt követően a táj kissé emelkedik az autópálya 
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felé, melyet kerítés és egy széles, véderdővel betelepítendő sáv választ el a tervezési terület-

től.  

 

A tervezési terület egy nyugati dombháttól kelet felé lejtős, lankás, lapos, száraz domboldal, 

melyet hosszú ideje szántóként hasznosítanak. A betakarítás után itt maradt növénymaradvá-

nyok alapján az elmúlt évben kukoricát és napraforgót termesztettek. A jelenleg is szántott 

területek a tervezési terület kb. 80 %-át teszik ki. A fennmaradó részen különböző, de jellem-

zően alacsony természetességű gyep, ill. cserjés, fás és egyéb mikroélőhelyek találhatók: 

 

a.) Gyepek: 

1. A tervezési terület nyugati határán korábban felhagyott, spontán gyepesedő szántón 

még felismerhetők a barázdák nyomai. Száraz termőhelyre jellemző, gyomfajokban 

gazdag ritkás gyep alakult ki kb. 20-25 m szélességben. Az itt megfigyelt állatok: me-

zei nyúl, valamint kisemlősök (pockok) járatai, halmai.  

2. A terület keleti szélénél, az autópálya alól érkező árok vonalától DK-re és K-re lévő 

lapályon egy már hosszabb ideje kaszálóként/legelőkét hasznosított, jobb állapotú 

gyepterület húzódik kelet felé. Itt vakondtúrások, pocoklyukak utalnak az élővilágra. 

Ez a rész alkalmi kutyasétáltató hely (többek között kiásott pocoklukak, kutyaszőr, 

lábnyomok utalnak erre.) 

 

b.) A területet kis kiterjedésben az alábbi élőhelyek színesítik: 

1. Kaszált gyomos, cserjésedő gyepsáv nyugaton a Ring Kálmán út (Robert Bosch út)  

kanyarjában és annak mentén dél felé. A tervezési területhez a nyugati gyepsáv déli 

vége és az út közé eső kis folt tartozik. A laza cserjeállományt vadrózsa és kökény al-

kotja. A sáv szélessége kb. 5 m. Énekes madarak, pacsirták kisebb csapatai voltak a 

cserjésben megfigyelhetők. Ez a folt az egyetlen cserjés a tervezési területen. (Kiterje-

dése a tervezési területen kb. néhány 10 m2.) 

2. A tervezési terület Ring Kálmán út (Robert Bosch út) felé eső szélén, az adótorony ke-

rítésén kívül, körben egy fasornyi fiatal honos nyaras (szürkenyár) található, mely al-

jában többek között kökény volt megtalálható. A fák törzsátmérője 10-30 cm, magas-

ságuk 5-8 m lehet. Koruk 20-30 év. A fák szabályos elhelyezkedéséből ültetésre is le-

het következtetni. Ez a folt az egyetlen (tájhonos) fás terület a tervezési területen. 

3. A tervezési területet ÉK-ről határoló árok a bejárás időszakában teljesen száraz volt, 

még az elmúlt időszakban elolvadó hó okozta lefolyásnyomok sem voltak tapasztalha-



 27/85

tók az árok fenekén és oldalán. A meder alján egyedül a borzas fűzike tavalyi kórói 

utaltak arra, hogy a meder kissé üdébb, mint a környező táj. Ebből fakadóan még idő-

szakos vizes élőhelyként sem funkcionál az árok. 

4. Az ároktól nyugatra kb. 5 m-re egy keskeny, néhány fiatal diófából álló fasor áll, 

melybe jellemzően kökény települt be.  

 

 
5. ábra A tervezési terület DNy-i sarkában lévő száraz gyep és cserjés sáv, a Robert Bosch út és a 
szántók között 
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6. ábra A tervezési terület keleti határszélén lévő természetközeli gyep, diófa-sorral 
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7. ábra A tervezési terület ÉK-i sarkában lévő árok száraz medre, gyeppel, diófasorral,  

háttérben a Bosch ipari-logisztikai épület-együttesével 

 
8. ábra A tervezési terület kelet felől nézve 
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9. ábra A Robert Bosch úttól északra, a tervezési terület déli határán lévő adótorony körüli nyárfa-folt 

 
 

A területi közelsége miatt említést érdemel, hogy a tervezési terület és az autópálya közötti 

széles sáv gyomos szántó és gyep. Továbbá a kerítés egyik vagy mindkét oldalán keskeny, 

honos és tájidegen fa- és cserjefajok, javarészt gyomfajok alkotta sáv is húzódik.  

 

A tervezési területen előfordulhat még az őz, és más a környező területekről, elsősorban DNy-

felől más „élőhelyek” (beépítetlen területe, alapvetően szántók) irányából alkalomszerűen 

belátogató ízeltlábú és gerincesfajok. 

 

Összességében a tervezési terület természeti állapota a jelenlegi hasznosítás (gyep: kaszáló; 

művelt és felhagyott/pihentetett szántó) és a környező tájrészletek intenzív hasznosítása (ld. 

ipari-logisztikai terület, úttal, autópálya, szántók) miatt alacsony.  
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Egyetlen februári bejárás alapján átfogó botanikai és zoológiai fajlista nem állítható össze, de 

az intenzív használat, az ökológiai elszigeteltség miatt magasabb természetesség nem is prog-

nosztizálható.  

Megfigyelt védett faj a pacsirta, a vakond. Értékesebb, egyúttal a táj eredeti fás vegetációjára 

esetleg utaló növényfolt az adótorony környéki kis nyaras, ill. a keleti sávban lévő kaszált 

gyep. 

Az árok ökológiai értéke száraz volta miatt minimális. 

 

A terület természeti állapotát jól jellemzi, hogy nem védett sem országos, sem helyi szinten; 

nem része a nemzeti ökológiai hálózatnak és a Natura 2000 területeknek, amint az az alábbi 

ábrákon megfigyelhető. A nemzeti ökológiai hálózat (NÖH) legközelebbi ökológiai folyosója 

is 2 km-rel van keletebbre. A legközelebbi országosan védett, ill. Natura 2000-terület, ill. 

NÖH-magterület 10 km-re délre található. 

 

 
10. ábra A tervezési terület a védett területek és ökológiai folyosók hálózatában, táji léptékben (Forrás: 
Természetvédelmi Információs Rendszer) 

 

 
11. ábra A tervezési terület a védett területek és ökológiai folyosók hálózatában, átnézeti léptékben 
(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 
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12. ábra A tervezési terület a védett területek és ökológiai folyosók hálózatában (Forrás: Természetvé-
delmi Információs Rendszer) 

Tájvédelmi, tájképvédelmi szempontból a terület jelenlegi intenzív, nagy táblás mezőgazda-

sági tájhasznosításba illeszkedik és őrzi eredeti domborzati adottságait. Eredeti, tájképi jelen-

tőségűnek kis kiterjedése miatt nem nevezhető vegetációt az adótorony környéki kis facsoport 

képez.  

 

5.2. A telepítés környezeti hatása 
 

A telepítés során új utak építése, új csarnoképületek építése és technológiai berendezések, 

telepítése történik meg. Bontási tevékenység végzésére a telepítés során nincs szükség. 

 

5.2.1. Levegőminőség 
 

A munkálatok előreláthatólag 1 évet vesznek igénybe. A munkálatok során területrende-

zésre és építkezésre lehet számítani. A területrendezéshez földmunkagép, szállító gépjármű-

veket fognak használni, míg az építkezéshez földmunkagépet, szállító járműveket, darut, mi-

xer tehergépkocsikat, valamint egyéb kézi szerszámokat. 

A munkálatok során a levegőminőség szálló por tekintetében átmenetileg romolhat, de a 

várhatóan rövid földmunkavégzés időtartama és a munka jellege miatt (könnyűszerkezetes 

épület) különleges intézkedés nem szükséges, elegendő a technológiai fegyelem betartása, 

illetve szükség esetén a terület locsolása. 

A területre érkező szállító járművek száma napi 50-60 darab körül várható, mely szám a 

Robert Bosch úton jelenleg közlekedő járművek számához képest nem számottevő. 
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Határérték túllépés a fentiek következtében nem várható. A munkaterület a település lakó-

övezetét nem érinti. 

 

5.2.2. Vizek 
 

5.2.2.1. Jelenlegi közműellátás 
 

A fejlesztési terület a Robert Bosch út északi oldalán fekszik. A talajra, illetve a talajvíz 

szennyezettségére utaló jelek nem észlelhetőek. A tervezési terület a múltban mezőgazdasági 

jellegű használatban volt, ezért ipari jellegű szennyezettség a területen nem valószínűsíthető. 

A telken ÉK-DNY irányban keresztülhalad az FGSZ Zrt nagynyomású dn 400-as szállítóve-

zetéke. Kiváltásának tervezése és engedélyeztetése folyamatban van. 

A Robert Bosch út déli oldalán helyezkednek el a Bosch jelenlegi, már régóta üzemelő gyártó, 

raktár és iroda funkciójú csarnokai, melyek számára a telken belül a szomszédos hatvani bel-

terület felől kiépítették a teljes közműellátást. A teljes közműellátásra a vízellátás, szennyvíz-

elvezetés, csapadékvíz elvezetés, villamos energia ellátás és földgázellátás közhálózati csatla-

kozásokkal, fogadó-mérőhelyek kialakításával a telken belül az egyes épületek ellátásához a 

szükséges telken belüli elosztóhálózatok kiépültek.  

 

5.2.2.2. Tervezett közműellátás 
 

Vízellátás 

 

Az üzemeltetéshez szükséges közműellátást kell biztosítani. A közterületi Robert Bosch út 

nyomvonalára egy d 160-as KPE vízvezetéket, a Bosch Logisztikai Raktárcsarnok telkén el-

helyezendő szennyvíz átemelő és az abból kivezető, szintén a Robert Bosch út nyomvonalán 

szennyvíz nyomócső hálózatot terveznek. 

Az új csarnok többlet közműigényei a következők: 

Bosch Logisztikai Raktárcsarnok 

 

Vízigény:    81,1 m3/nap       

Tüzivíz igény 
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 Külső l/min:   3600       

 Belső l/min:     450        

Keletkező  

szennyvíz:     81,1 m3/nap 

csapadékvíz mennyiség   1965 l/sec         

 

A közműellátáshoz szükséges hálózatfejlesztési igényeket, az ellátás gazdasági és műszaki 

feltételeit a szolgáltatók csak a végleges szolgáltatói megállapodásban rögzítik, előzetesen az 

építési engedélyezési eljáráshoz csak arról nyilatkoznak, hogy a közműellátás biztosítható. Az 

ellátás feltétele a megfelelő műszaki hálózati csatlakozás tényleges kiépítése.  

 

Szennyvíz 

 

A tervezett Bosch Logisztikai Raktárcsarnok létesítmény megvalósulása esetén a következő 

szennyvízmennyiség keletkezik, amelynek elvezetéséről gondoskodni kell: 

 

Szennyvíz mennyiség:   81,1 m3/nap       

 

Csapadékvíz 

 

Hatvan város az un. Hatvani sík kistáj területén helyezkedik el, környezete síknak tekinthető. 

A településen két vízfolyás halad keresztül, a Zagyva és a Bér patak.  

 

A tervezett Bosch Logisztikai Raktárcsarnok tetőfelületéről 1080 l/sec, a burkolt felületekről 

lefolyó csapadékvíz mennyisége 885 l/sec lesz. A zöldterületekre eső csapadékvíz azokon 

elszikkad. Összesen 1965 l/sec, azaz 1,965 m3/sec vízmennyiség elvezetésére van szükség. 

A Robert Bosch út déli oldalán lévő meglévő Bosch létesítmények csapadékvizeit a Robert 

Bosch út északi oldalán megépített nyílt árokkal vezetik el. A nyílt árok nyomvonala a Hor-

váth Rudolf épülete előtt balra 90o-ot törik és a Robert Bosch útra merőlegesen továbbhaladva 

keresztezi az M3 autópálya nyomvonalát. Ez az árok Hatvan városában az 1-0 jelű árok. Az 

autópálya keresztezés előtt egy elzárási lehetőséget építettek ki, itt az elzárás esetén 60 l/sec 

kapacitású szivattyúval lehet a vizeket átemelni.  
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Az autópálya északi oldalán az 1-0 árok nyomvonala jobbra törik és a Salgótarjáni út nyugati 

oldalán északi irányból lefolyó Bér patakba torkollik. A Bér patak a Kelet Cserhát déli oldalá-

ról szállítja a csapadékvizeket a Zagyvába. A tavaszi hóolvadáskor és nagyobb csapadékese-

mények esetén a magas vízállása az 1-0 árkot visszaduzzasztaná, ezért ennek megelőzésére a 

hatvani vízfolyásokat kezelő Polgármesteri Hivatal az 1-0 árok torkolatánál az árkot az árhul-

lám levonulásának időtartamára lezárja.   

 

5.2.3. Talaj 
 

A fejezet összeállításához figyelembe vettük az alábbi, két, nagyszámú adattal bíró, terepi 

vizsgálatra épülő tanulmányt, a művelés alatt álló terület más hasznosításra irányuló hatósági 

határozatot, Magyarország kistájkataszterét, és a terepen tapasztaltakat. 

 

A területre vonatkozó talajvédelmi és talajvizsgálati tanulmányok: 

 

1. Mézes Zoltán: Talajvédelmi Terv a Hatvan 0331/13., -/14., -/15., -/24., -/26., -/27., -/28., -

/29., -/30., -/31., -/32., -/33., -/34., -/35., valamint a 0331/42.helyrajzi számok alatt jelölt ter-

mőföldterületek, végleges más célú hasznosításának - beruházási célterület kialakítása - enge-

délyeztetési eljárásához 

R. sz.: Sz-004/hatvan-bercélter-I-végleges/2016. 

Megrendelő: NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. 

1061 Budapest, Király u. 16. 

Szeged, 2016. október 

 

2. Petik Mérnöki Szolgáltató kft.: talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló 

a Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti területen létesítendő ipari park „a” jelű 

épületének engedélyezési és kiviteli tervezéséhez 

Budapest, 2016. Szeptember 30. 

TSZ: 192/2016 

 

A saját, 2017. február végén végzett terepbejárás során alapvetően a talajfelszínen és közvet-

len közelében lévő talajtani adottságokról kaphattunk képet: A talajt az emberi beavatkozások 
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(kb. 1 m mély, a keleti telekhatáron húzódó árok bevágása) és az élővilág bolygatásai (pocok-

lukak, vakondtúrások) alapján tudtuk a felszínen vizsgálni. (Ld. alábbi fényképfelvételek.) 

 

 
13. ábra A tervezési terület keleti oldalán, az autópálya felől ékező árok  

partoldalában (rézsűjében) feltáródó homokos humuszos feltalaj 
 

 
15. ábra Pocokjáratok a tervezési terület keleti szélén lévő gyepsávban 
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16. ábra Vakondtúrás humuszos talaja a tervezési terület keleti szélén lévő gyepsávban 

A terepbejárás során a területhasználatok talajra kifejtett hatásairól is képet alkothattunk: a 

tervezési terület nyugati szélén egy felhagyott szántón kialakult gyomos gyepsáv, keleti szé-

lén egy beállt gyepű legelő/kaszáló található. Felszín alatt élő emlősök (vakond, pocok) nyo-

mait ezekben találtuk; a közbeeső gyomos szántókon legfeljebb elvétve volt ilyen típusú élet-

nyom (inkább vadak lábnyomai voltak megfigyelhető, valamint nyúl, búbocs pacsirta volt 

látható).  

A terület szántóföldi művelése hosszú ideje tart, amint az alábbi, 1780-as évek táján készült 

térképrészleten látható. Az 1980-as években készült topográfiai térkép is szántókat ábrázol e 

tájrészleten és tágabb környezetében. A művelés módjának alapvető hatása van a felszíni ta-

lajréteg tulajdonságaira (pl. vízgazdálkodás, humusztartalom). 

 

A művelési ágak területhasználattal kapcsolatos részletes kimutatását Mézes Zoltán tanulmá-

nya alapján közöljük, mely a tulajdoni lapokban szereplő adatokra épül: 

Az érintett terület egésze 36,3757 ha, melyből 1,6904 ha (4,64 %) legelő, a többi 34,6853 ha 

szántó. 

A jövőre nézve lényeges, hogy a terület egésze változás utáni állapota kivett terület lesz (a 

kérelem végleges más célú hasznosításra irányul), melynek 35 % -a zöldfelület lesz. Ez ter-

mészetesen nem jelenti azt, hogy a jelenlegi talajfelszínek, -rétegződés a majdani zöldfelüle-

tek helyszínén megmarad.  

 



 38/85

 
17. ábra A tervezési terület körülbelüli helye az első katonai felmérés térképén (Forrás: Arcanum.hu)  

Az alábbi ábrán összesítettük a két talajtani vizsgálat mintavételi helyeit. Látható, hogy – azok 

címével összhangban – az egyik vizsgálati terület kisebb, ugyanakkor átfogóbb vizsgálat tár-

gyát képezte, míg a másik a teljes tervezési területre vonatkozott. Amint később olvasható, 

eltérő eredményekre jutottak a szakemberek. 

 

 
18. ábra A tervezési területen végzett talajtani vizsgálatok helyszínei (megközelítő pontossággal). 

Jelmagyarázat:  
 sárga téglalap: a Petik Kft. tanulmányában vizsgált terület 
 piros pontok: Mézes Zoltán t tanulmányában vizsgált terület 
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Mézes Zoltán talajvédelmi terve a talaj humu-

szos termőrétegének mentését megalapozó ta-

lajvédelmi terv, mely célja, hogy a „jövőbeni 

ingatlanhasznosítások során érintett mezőgazda-

sági művelési ágakban nyilvántartott telkek vo-

natkozásában, a műszaki beavatkozá-

sok/tervezett beruházások - talajvédelmi szem-

pontból történő - ismertetése, a termőtalajra ha-

tást gyakorló, egyes kivitelezési munkafázisok 

bemutatása, a humuszos termőréteg mentésére 

vonatkozó lehetőségek feltárása, a mentésre 

alkalmas talajrétegek mélységi lehatárolása, a 

humuszanyag szakszerű mentésének kidolgozá-

sa, a mentett humuszanyag újrahasznosítási le-

hetőségeinek ismertetése, valamint egy esetleges talaj-

védelmi járulék mértékének megállapítása. 

A szakanyagban foglaltak maradéktalan érvényesítése 

okán, biztosított a mentett humuszanyag - hatályos jogszabályok szerinti - továbbhasznosítá-

sa, valamint eredeti funkciójának megfelelő felhasználása.” 

 

A szakértő tehát elsősorban a felső talajréteget érő hatásokkal, a talaj ezen, termékeny rétegé-

nek mentésével foglalkozik. Megállapítja, és fotókkal igazolja, hogy a talaj humuszos rétege 

60-70 cm közötti, átlagosan 65 cm. 

 

Kiszámítja – a kiviteli tervek ismerete nélkül – hogy a tervezési területen lévő teljes humusz-

vagyon 363.757 m2 alapterületen, 0,65 m átlagos mélységet figyelembe véve kb. 236442 m3. 

A szakértő jelzi, hogy ez a mennyiség („humuszvagyon”) nem egyezik meg „letermelendő és 

mentendő humusz térfogatával”.  

Ennek pontos megítélése a kiviteli tervek alapján lehetséges. Azokból derül ki, mennyi humu-

szos talajréteget kell/lehet helyben felhasználni, ideiglenesen tárolni, elszállítani, másutt, rosz-

szabb talajadottságú területeken felhasználni. 

Ezzel összefüggésben jelzi, hogy humuszgazdálkodási terv is csak a részletek ismeretében 

készíthető. Összességében a teljes humuszos réteg mentését javasolja. 

19. ábra Az 1. sz. talajminta ré-
tegrendje (Forrás: Mézes Z. szak-
értői tanulmánya) 
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A majdani hasznosítás alapján feltételezzük, hogy a terület egészén a felső humuszos réteget 

le kell termelni, az alsóbb talajrétegektől külön kezelni, deponálni, majd szükség szerint (a 

majdani zöldfelületek helyén) visszateríteni. Az e mennyiség feletti felesleg kerülhet máshol 

felhasználásra. 

 

A szakértő a kistáj kőzettani, talajtani adottságait hosszan elemzi.  

Magyarország kistájkatasztere (Szerkesztette: Dövényi Zoltán, 2010) alapján a kistáj besoro-

lása:  

1 Alföld (nagytáj) 

1.9 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság (középtáj) 

1.9.11 Hatvani-sík (kistáj) 

A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú, vízhiányos. A kistáj a középhegységből az Al-

földre kilépő Zagyva és Galga hordalékkúpján található, ennek megfelelően nagy vastagság-

ban folyami üledékek alkotják az alapkőzetet. Ezt a képet számos hatás befolyásolta: a kistáj 

nyugati és középső része, 2/3-a lösszel fedett. Barnaföldekkel, csernozjom barna erdőtalajok-

kal, mélyben szikes talajú területekkel jellemezhető részek is találhatók itt. A kistáj keleti ré-

szén hasonló talajok alakultak ki, hasonlóan közepesen magas a talajvízállás, de a szikesség 

jellemzőbb. A szikes talajú részek jellemzően legelők. A tájat nagyobbrészt szántóként hasz-

nosítják, az eredeti vegetáció (tatárjuharos lösztölgyesek) aránya kicsi. (Amint a fent közölt 

archív térkép is sejteti, a folyómenti árterek talaj és vegetációja a fenti, magasabb térszínekre 

jellemző talajtani adottságoktól eltérő lehet. Réti öntéstalajok is kialakulhattak a széles lapá-

lyos tájban lassan kanyargó vízfolyások mocsaras árterületén. A szikesek egy része is lehet 

elsődleges, nem csak a vízrendezések következtében kialakult másodlagos szikes.)  

 

A szakértői jelentés számos, homokos és löszös üledékeken képződött talajt különböztet meg 

a kistáj egészén. 

 

Mézes Zoltán szakértő által készített tanulmányt tovább árnyalja a Petik Kft által készített, 

rendkívül részletes TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS, mely főbb jellemzői és megállapításai 

az alábbiak: 

 

A Kft. feladatát képezte  

1. a talajvizsgálati jelentés készítése,  
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2. a geotechnikai tervezési adatok, valamint  

3. javaslatok adása a beruházás engedélyezési és kiviteli tervfázisához kapcsolódóan,  

az alábbi műszaki tartalommal 

a. 11 db nagy átmérőjű (180 mm) talajmechanikai fúrás 15,0-20,0 méteres tervezett 

talpmélységgel 

b. 19 db kis átmérőjű (55 mm) talajmechanikai fúrás 5,0-8,0 méteres tervezett talp-

mélységgel 

c. 8 db nehéz dinamikus verőszondázás 15,0-20,0 méteres tervezett talpmélységgel 

d. 9 db statikus szondázás (CPT) 15,0-20,0 méteres tervezett talpmélységgel 

e. 6 db felszín közeli minta vételezése tömöríthetőség vizsgálathoz 

f. Talaj és talajvízminták laboratóriumi vizsgálata 

g. Talajvizsgálati jelentés, valamint geotechnikai tervezési beszámoló készítése a ha-

tályos MSZ EN szerinti tartalommal 

 

A tanulmányból ismert még, hogy a tervezett tereprendezés szintje: 126,20 mBf, és a tervezett 

padlóvonal szintje: 127,40 mBf 

 

E szakértői anyag is kitér a kistáj kőzettani, talajtani adottságaira, melyet alapvetően a folyó-

vízi üledék határoz meg, de vegyes képet vázol fel: löszös, lösziszapos, homokos, sőt kavicsos 

öszletek, meszes részek is találhatók itt. A humuszos (fel)talaj alatt nagy vastagban találhatók 

ezek a rétegek, elsősorban áthalmozott lösz és (futó)homok.  

Számos mintavétel történt és ez esetben is történtek laboratóriumi vizsgálatok, melyek ered-

ményei a terjedelmes tanulmány nagy részét teszik ki. 

Korábbi tapasztalataik alapján kitérnek arra, például, hogy a Robert Bosch úttól délre egy m 

vastag törmelékes homok is megtalálható volt. A tervezési területen mindössze 10-20 cm 

„vastag” fekete humuszos homokréteg helyezkedik el tapasztalataik szerint. ennél mélyebben 

különféle agyagokat tártak fel, mely a talajvizes zónában nedves, gyúrható. Mélyebben ho-

mokos iszap, homok betelepülések is vannak. A földtani, talajtani adottságokat talajmechani-

kai szempontból vizsgálták.  

Az általuk tapasztaltak, vagyis a vastag agyagos rétegek léte, szemben a humuszos talajú vas-

tag homokos rétegekkel, jelentősen eltérnek az eddig ismert talajtani adottságoktól. Ennek 

magyarázatát nem tudjuk.  

Tanulmányukból alább idézzük az egyik furatminta rétegrendjét. 
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Jelen dokumentációban, a létesítés (fenntartás és felhagyás) szempontjából a humuszos és az 

alatti rétegek mennyisége, a velük végzett műveletek jellege, volumene, az azok menti hatá-

sok a fontosak. 

E tekintetben van jelentősége a talajvíznek is: 

A Petrik Kft munkatársai kutatásaik során, megállapították, hogy „a 2016. augusztus 29. és 

szeptember 8. között mélyített fúrásokban a talajvíz a felszín alatti 3,1-6,1 m-es mélységek 

között jelent meg. A nyugalmi talajvízszint a felszín alatt 2,5-5,1 méteren állt be, ami 119,94 

– 122,86 mBf szintnek felel meg. A talajvíz szintje a terepszint változását követi, némi csilla-

pítással.” 

 

Amint említésre került, hogy a teljes majdani terepszint 126,20 mBf szinten lesz. A legmaga-

sabb és legalacsonyabb terepszinteket figyelembe véve (a topográfiai térkép alapján ez kb. 

121 és 130 mBf), a domborzat jelentős átalakítást szenved, mellyel együtt a talajvíz szintje is 

változni fog. 

A feltöltött részeken a talajvíz szintje emelkedni fog. Ugyancsak emelkedni fog a lefedett 

talajfelszínek alatt is, a párolgás hiányából fakadóan. 

A nagy kiterjedésű sík területen vélhetően hasonló talajvíz-szint fog majd beállni, mely a szé-

lek felé süllyed. 

A szakértő összességében a fentiekkel összefüggésben megállapítja, hogy geotechnikai szem-

pontból a létesítmény megépítésének nincs akadálya, bár kissé kedvezőtlen a némi térfogat-

változással bíró szervesnyomos agyag, valamint a kissé agresszív és magasan álló talajvíz. 

 

A szakértő több, építési munkákra vonatkozó javaslatot fogalmaz meg, például: 

1. mélyalapozást javasol elsősorban 

2. a felső 1,5-2 m-es vastagságú zónát meszes stabilizálással homogenizálná teherbírás szem-

pontjából 

3. a magas talajvíz, a talajpára miatt szigetelést tart szükségesnek 

 

E szempontok alapján a mélyebb talaj(kőzet)rétegek is hatást viselnek majd, és a talajvíz el-

vezetése is szükségessé válhat. 
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20. ábra Egy, a Petik Kft. által 20 m-ig mélyített kutatófúrás rétegrendje  

(Forrás: Petik Kft tanulmánya) 

 

A talajt érő hatások a beruházás során, a létesítési fázisban: 

1. Megtörténik a munkaterület lehatárolása, a szükséges kitűzések. 

2. A területen megjelennek a munkagépek. 

3. A terület déli-középső részén néhány négyzetméternyi, elterített, vékony betonréteg ta-

lálható, melyet el kell távolítani.  

4. A területen fás szárú vegetáció csak az adótorony közvetlen közelében van, egy nyaras 

folt formájában. Sorsa nem ismert. 

5. A zavarás hatására az élővilág egy része (a megfigyelt mezei nyúl, búbos pacsirta) el-

vándorol. A talajlakó élőlények migrációs képessége kisebb, így azok pusztulására le-

het számítani (pocok, vakond, gerinctelen állatok, mikroszervezetek). 

6. A 65 cm vastagságú humuszos talajréteget tolólapos géppel, egyenletes vastagságban 

eltávolítják, a tervezési területen elkülönítetten elhelyezik. 
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7. Ezt követően van mód az igényeknek megfelelően letermelni az alsóbb, humuszban 

szegény rétegeket, melyeket szintén elkülönítetten kell tárolni. 

8. A humuszdepóniákat megfelelően kell kezelni, mely a megfelelő lejtőszög kialakítását 

is jelenti, annak érdekében, hogy az erózió ne tegyen kárt benne (ne alakuljanak ki 

eróziós árkok, ne mosódjon le a lejtő). Ezzel együtt a humusztartalom idővel csökken. 

9. A hosszabb ideig álló depóniák felszínét gyepesítéssel kell ellátni, a gyepet kaszálni, 

mely műveletek célja a spontán gyomosság megelőzése. 

10. A tervezési területen átlósan gázvezeték halad át, melyet át fognak helyezni a terület 

nyugati és északi szegélyébe (a villamos légvezetékekkel együtt). A majdani terület-

használat vélhetően gyep lesz, így humuszterítés és gyepesítés szükséges lehet. A ké-

sőbbiekben valószínűleg rendszeres kaszálással tartják fenn e területsávokat. 

11. A közművek közelében a gépi munkát – szükség esetén – kézi munkaerővel kell ki-

egészíteni a balesetek megelőzése érdekében (pl. gázvezeték szakadása). 

12. A humuszdepó egy részét helyben, a 35 %-nyi zöldfelület kialakítására használják fel. 

Az e feletti mennyiséget elszállításig helyben tárolják, esetleg letermelést követően 

azonnal elszállítják. (Erre vonatkozón nincsenek információink.) 

13. A talaj szerkezete megváltozik a bolygatás, tárolás, szállítás, áthalmozás során. A ki-

porzás révén a finomabb frakciókat a szél elszállíthatja. Ez letermelés, mozgatás során 

nedvesítéssel, depónia esetén gyepesítéssel csökkenthető.  

14. A munka- és szállítógépjárművek légszennyezése mellett hatásként jelentkezik, hogy 

az általuk megjárt területeken a talaj, ill. az alapkőzet (homok, löszös üledékek, agyag, 

de a humuszos réteg is) tömörödhetnek. 

15. A majdani tereprendezés, alapozás során a talajt  - szakértői javaslatra a talajmechani-

kai állapot javítása érdekében – meszezéssel kezelik, esetleg, szükség esetén: víztele-

nítik. 

16. A humuszos talaj az épületek, utak, zöldfelületek majdani kiosztása alapján visszaterí-

tésre, vagy lefedésre, burkolásra kerül. A zöldfelületek esetében megtörténik a gyepe-

sítés, cserjék, fák telepítése. Szükség esetén öntözőrendszer épül ki. A későbbiekben a 

zöldfelületek fenntartása miatt jelennek meg gépek a zöldfelülettel „fedett” talajfelszí-

neken. Ekkor bolygatás is felléphet, pl. túlszáraz talajon végzett gépi kaszálás felsérti a 

talajt, kiporzik; túl nedves talajon végzett gépi munka a felázott talajt tömöríti, tapos-

sa; mindezek gyomosodást idézhetnek elő.  
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5.2.4. Hulladék 
 

A logisztikai központ (’A’ épület) építése során minimális mennyiségű kommunális hul-

ladék keletkezik, melyet a többi hulladékkal együtt a helyi közszolgáltatónak adnak át. Az 

építés során a felhasználandó anyagok teljes mennyisége beépítésre kerül. Amennyiben mégis 

keletkezik építési hulladék, azt engedéllyel rendelkező hulladékszállítónak adják át. Az építé-

si-bontási hulladékok elszállíttatása a kivitelező feladata. A fentiek alapján a telepítés során 

kommunális, csomagolási és inert hulladékra lehet számítani. 

A tervezett beruházás alatt (’A’ épület) a következő típusú és mennyiségű hulladékok kelet-
kezhetnek: 

 
Hulladék forrása Típusa Mennyiség Hulladék kód-

szám  
Gyűjtés mód-

ja 

Csomagolóanyag 

 

Papír és karton csomagolási hulladé-
kok 

0,2 t 15 01 01 nyitott konté-
ner 

Műanyag csomagolási hulladékok 0,2 t 15 01 01 nyitott konté-
ner 

Kommunális hulla-
dék 

Kommunális hulladék  3 t 20 03 01 zárt konténer 

Építési anyagok kevert építési és bontási hulladék 10 t/ 17 09 04 nyitott konté-
ner 

6. táblázat 
A különböző típusú hulladékok gyűjtése szelektíven történik. A szennyezett, nem hasznosít-
ható csomagolóanyagok a kommunális hulladékba kerülnek. 
 

5.2.5. Zaj 
 

A tervezett létesítmény építése során tolólapos és forgókotró földmunkagépek, szállítójármű-

vek, autósdaru, betonmixer, ezen felül kéziszerszámok működése, használata is várható. Az 

építés tervezett ideje egy éven belüli. 

Az építési tevékenység környezeti zajt okoz. A várható zajterhelést a háttérterhelési vizsgálati 

pontokban határoztuk meg. A háttérterhelés vizsgálatokkal azonos helyszíneken, az ott bemu-

tatott három lakóépület védendő homlokzatára végeztük el a zajterhelés számítást, a legzajo-

sabb LAeq,5m = 100 dB építési tevékenység esetében. 

1. pont: Forgács Simon utca 2. hrsz.: 6196. számú lakóépület a tervezett építkezési hely-

színtől 440 méterre, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból 
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takarva, a távoli M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zajától részben takarva he-

lyezkedik el. 

2. pont: Apafi utca 68. hrsz.: 6172. számú lakóépület a tervezett építkezési helyszíntől 

400 méterre, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból takarva, a 

távoli M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zaja szempontjából is takarva helyezke-

dik el. 

3. pont: Forgács Simon utca 54. hrsz.: 6196. számú lakóépület a tervezett építkezési hely-

színtől 460 méterre, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból 

takarva, a távoli M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zaja szempontjából is takarva 

helyezkedik el. 

Alkalmazott képletek: 

LAeq,R = LAeq,kiindulási zajok - 20*log r/R + ∆K 

LAeq,r = az adott zajforrás által okozott zajszint a védendő homlokzatnál 

LAeq,kiindulási zajok = az építési tevékenység zajszintje 

r = a védendő homlokzat távolsága a zajforrásoktól 

R = a zajforrások kiindulási zajszint adatának helye a zajforrástól 

∆K = -7, részletezve 

    Kép: épületárnyékolás Robert Bosch Elektronikai Kft üzemi épülete miatt = -10 dB 

    Kr = homlokzati reflexió 3 dB 

Zajforrások LAeq,R R r ∆K LAM r,építés 
Építési zajok 100 5 440 -7 54,1 
Építési zajok 100 5 400 -7 54,9 
Építési zajok 100 5 460 -7 53,7 

7. táblázat 

1. vizsgálati pont Forgács Simon utca 2. építési tevékenység által okozott zajterhelés 54 dB. 

1. vizsgálati pont Apafi utca 68. építési tevékenység által okozott zajterhelés 55 dB. 

1. vizsgálati pont Forgács Simon utca 54. építési tevékenység által okozott zajterhelés 54 dB. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete  
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Sor- 
szám 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 egészség-
ügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepsze-
rű 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 

8. táblázat 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány szerint. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM számú együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt zajterhe-

lési határértékeknek a településrendezési terv szerinti területen, jelen esetben a lakóterületen 

Lke 1.2 övezetben, kertvárosi beépítésű területen kell teljesülni, a Ge 1.1 övezetben a 

284/2007.(X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bekezdés szerinti védendő (védett) épületek 

nincsenek. 

 

Az építési tevékenység által okozott várható zajterhelés a védendő létesítmények homlok-

zatai előtt a környezeti zajvédelmi követelményeknek megfelel, mivel a meghatározott nappa-

li zajterhelés LAM1.mp = 54 dB, LAM2.mp = 55 dB, LAM3.mp = 54 dB kisebb, mint a 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §. 2. melléklete 2. sorszáma szerinti, egy 

éve belüli építési időre vonatkozó, nappali 60 dB határérték. Amennyiben a létesítés ideje 

meghaladná az egy évet, a számított zajterhelés abba az esetben is megfelel a nappali 55 dB 

határérték szempontjából. 

 

5.2.6. Élővilág 
 
A létesítés során megtörténik a felső humuszos, gyökérzettel többé-kevésbé átszőtt talajréteg 

(ld. a gyomos gyep gyepnemezének és a szántók tarlómaradványának) eltávolítása, mely 
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alapvetően a talaj felső rétegében élő fajok számára (vakond, pocok) jelent jelentős és végle-

ges élőhely-vesztést, valamint okozza e fajok egyedeinek pusztulását. A humuszmentés 70 cm 

mélységben történik. A talaj ennél mélyebb rétegeit is megbolygatják, mert jelentős terepren-

dezésekre fog sor kerülni. 

 

A gyepsávok felszámolásával a felszín felett élő fajok élettere is megszűnik, melyek az emlí-

tettek közül a nyúl, a pacsirta. (A fajokból egy, ill. néhány pédányt figyeltünk meg a tervezési 

területen.) A nyugati gyepsávba átkerül a tervezési területen átlósan áthaladó elektromos sza-

badvezeték és gázvezeték. Ezek területe a későbbiekben vélhetően gyepesítve és gyepként 

fenntartva lesz (rendszeres kaszálás). Amennyiben ez az új gyepsáv kerítésen kívül fog elhe-

lyezkedni, az említett fajok egy része visszatelepülhet.  

A tervezési terület nagy része azonban a szomszédos, már meglévő logisztikai és ipari csar-

nok-együttesek zöldfelületeihez hasonlóan fragmentált, intenzív zavarásnak kitett, és alacsony 

természetességű lesz. A tervezési terület zöldfelületi koncepciója nem ismert, de a már meg-

lévő logisztikai parkban látható, hogy honos fafajokkal történő növénytelepítés is történt, ill. a 

belső vízelvezető árokrendszer egyes szakaszaiban széleslevelű gyékény telepedett meg. En-

nek élőhelyi jelentősége, kicsiny volta és elszigeteltsége miatt elenyésző, mégis jelen van, az 

árok morfológiája és fajok betelepülésének lehetősége miatt. 

Ezért is javasolt, hogy a tervezési területen a lehetőségekhez képest ökológiai szempontokat 

vegyenek figyelembe. Erre a több szintű, honos fajokkal történő növénytelepítés és a ÉK-i 

sorokban a tervrajzokon látható tó/tározó medrének megfelelő kialakítása ad lehetőséget. Ha-

sonlóképpen kell számolni azzal, hogy a telepről lefolyó víztöbblet miatt a keleti telekhatáron 

lévő árok bővítésére szükség lehet. Az átépítés során legalább olyan hossz-szelvény kialakítá-

sa javasolt, hogy a meder legalább szakaszosan és időszakosan nedvességet, kis vízmélységet 

tartani tudjon, mert ez segíti, hogy vízi, vízparti növény és állatfajok megtelepedhessenek.  

Az említett víztöbblet a befogadó Zagyva hozamában is jelentkezhet, ami fenntartási kény-

szert, ezzel az ökológiai, természetvédelmi értékek és jelentőség csökkenését eredményezheti. 

A tájkép alapvetően fog megváltozni a létesítmény elkészültével. A Ring Kálmán úttól (Ro-

bert Bosch út) délre lévő csarnokok jól mutatják, milyen tájképváltozásra lehet számítani. 

Alapvetően a szántók tágas, dombháti tájképe szűnik meg, melyet csarnokok, parkolók, kis-

mértékben mesterséges zöldfelületek váltanak fel.  
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5.3. Az üzemeltetés környezeti hatása 
 

5.3.1. Levegőminőség 
 

Bejelentés köteles pontforrások 

 

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ösz-

szesen 16 kazán légszennyező anyag kibocsátó és egy központi akkumulátor töltő hely (kén-

savgőz) bejelentés köteles pontforrást terveznek. Ezek mindegyike a fűtés és meleg víz ellá-

tást biztosítja majd épület egységenként. 

 

Az A csarnokban kialakítandó 7 db szekció mindegyikében 1-1 kazán kerül telepítésre 

melyek tervezett helyei és adatai: 

- A. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-470 7 típusú, 89.5-447.6 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 46,7 m3/h,db 

- B. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-395 6 típusú, 75.2-376.2 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 39,2 m3/h,db 

- C. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-395 6 típusú, 75.2-376.2 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 39,2 m3/h,db 

- D. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-470 7 típusú, 89.5-447.6 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 46,7 m3/h,db 

- E. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-395 6 típusú, 75.2-376.2 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 39,2 m3/h,db 

- F. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-395 6 típusú, 75.2-376.2 kW-os kon-

denzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 39,2 m3/h,db 

- G-H. szekció: 1 db Buderus Logano Plus GB 402-620 9 típusú, 118.0-590.0 kW-os 

kondenzációs kazán, mely berendezés gázfogyasztása 61,6 m3/h,db 
 

A további 3 épületben hasonló teljesítményű kazánok telepítését tervezik, épületenként  

3-3 db, mely szintén a kialakított szekciónként kerül beépítésre. A kazánok az épületek hosz-

szanti oldalára kerülnek a tervek szerint. 

Mindegyik kazán esetében várhatóan a kén-dioxid, nitrogén oxidok, szén-dioxid, szén-

monoxid jelenik meg szennyező anyagként a füstgázokban. 

 



 50/85

A kazánok várható légszennyezőanyag kibocsátásai a kazán adatlapja alapján a következő: 

 

várható maximális kibocsátási  adatok kazánonként   

Forrás Komponens 
Átlag kibocsátás adatlap 
szerint (maximális telje-

sítményen) 

számított 
kibocsátás 

számított 
koncentráció 

Buderus Logano Plus Gb 
312 (480 kW) 

CO2 9,1 % (füstgázban) 19,1 g/s 99,47g/ m3 
CO >15 mg/kWh 2 mg/s 10,4 mg/ m3 

NOX > 40 mg/kWh 5,3 mg/s 27,6 mg/ m3 
füstgáz tömeg-

áram 210 g/s  (0,192 m3/s)  

9. táblázat 

A berendezések műszaki adatlapja alapján a kibocsátások a 4/2011 (I. 14.) VM rendeletben 

megadott határérték alatt várhatóak. 

 

A raktározási és átcsomagolási tevékenység nem jár egyéb légszennyező anyag kibocsá-

tással, további diffúz légszennyezés csak a teher és személykocsik forgalmából adódik. 

Levegőterhelő hatással kell számolni a logisztikai központhoz kapcsolódó forgalomból 

adódóan, úgy mint: 

 a telephelyre be- és kimenő gépjárműforgalom és a telephelyen lévő gépek műkö-

déséből származó emisszió a telephely közvetlen környezetében, 

 a telep által generált gépjárműforgalom emisszió növelő hatása a megközelítési út-

vonalakon. 

 

Központi akkumulátor töltő hely kiépítését tervezik a ’G-H’ szekción belül a milkrun von-

tatók (elektromos szállító kisvonatok-nedves akkumulátorok) számára a hetes épületben az  

X-dock mellett. 

Itt kénsavgőz keletkezés várható, ezért elszívó kürtőt kell beépíteni és pontforrásként kell 

üzemeltetni. 

 

Az épületben csarnokrészenként (7 db) 2 ponton targonca akkumulátor töltő helyeket épí-

tenek ki. Várhatóan alvállalkozók bevonásával történik a targoncák karbantartása. Az alvál-

lalkozót az Üzemeltető kötelezi arra, hogy kizárólag olyan (pl:zselés) akkumulátorokat alkal-

mazzanak, amelyek esetében töltéskor kizárható a kénsavgőz keletkezése. A targonca akku-

mulátorok töltői minden szekcióban a dock-ok között lesznek elszórtan elhelyezve.  
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Technológiából adódó ülepedő por és szálló por kibocsátás: 

 

A technológiából adódó szálló por és ülepedő por kibocsátással nem kell számolni. Mi-

nimális por emisszióra a gépjárművek telephelyen belüli mozgásából lehet számítani, a gép-

járművek szilárd burkolatú utakon fognak közlekedni, melyeket rendszeresen takarítanak, így 

azok diffúz porterhelése elhanyagolható. 

A szomszédos M3 számú főút és a Robert Bosch út forgalma által generált légszennye-

zéshez képest a telephely légszennyezése elhanyagolható.  

 

A telephelyen folytatott tevékenységet figyelembe véve az ülepedő por és a szálló por 

kibocsátására hatásterület nem jelölhető meg. 

 

Forgalom-növekedés 

 

A telephelyre érkező szállítójárművek forgalma a tervezett kapacitás bővítés alapján való-

színűsíthetően az alábbi táblázat szerinti alakul majd. 

A logisztikai központhoz a tervezett műszakok mellett napi ~150-200 személygépjármű 

érkezik és távozik, melyek főként a nappali időszakban, jellemzően a kora reggeli, délutáni és 

esti órákban hajtanak ki és be a területről. A szállítást végző  7,5 t összsúly feletti járművek 

száma napi 200-250 db körül alakul, melyek főként a 6-21 óra közötti időszakban érkeznek és 

ki- illetve berakodás után elhagyják a területet.  

A fentiek alapján a logisztikai központnak maximális várható napi 200 személyautó és 

napi 250 teherjármű a forgalma. 

 

Gépjármű típus 
Járművek száma db/nap 

Jelenlegi Várható Növekmény 
személygépkocsi (dolgozók gépjárművei) 1166 1366 200 

kisteher gépkocsi (3,5-12 t-ig) 102 112 10 

Autóbusz 210 230 20 

nagyteher gépkocsi (>12t) 55 305 250 

összesen 1533 1993 480 

10. táblázat: a telephelyre be- és kiszállító tehergépjárművek napi átlaga 
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A Robert Bosch út forgalmának adatait az 5.1.2. fejezetben ismertettük. A forgalmi adatok 

alapján az összes tehergépjármű forgalom ezen szakaszon 1533 db/nap. A tervezett telephely-

re érkező további kb. 480 darab tehergépjármű <30 %-os forgalomnövekedést okoz az érintett 

főúton, az összes jármű kategóriában. A személygépkocsik tekintetében a várható 200 db jár-

mű növekmény ~17 %-os forgalom növekedést jelent. 

A teljes forgalom a bővítés után is a Robert Bosch úton érkezik. A ki- és beszállítást vég-

ző járművek legnagyobb része az M3 autóúton keresztül közlekedik, Hatvan településen csak 

az esetlegesen ottani célállomás rendelkező járművek hajtanak be.  

 

A tervezett beruházás okozta közúti közlekedési terhelésnövekedés (közvetett és közvet-

len) hatásterületeken jelentkezik, hatótényezői az alábbi forgalom fajtáknál mutathatók ki: 

- tehergépkocsi (a továbbiakban tgk.) 

- személygépkocsi 

 

Közútforgalmi hatásviselők az alábbiak: 

· közvetlen hatásterület 

(a telephely és úthálózata), 

· közvetett hatásterület 

(az úthálózati környezet – a közútforgalmi vonzás körzet – azon része, ahol a tervezett fej-

lesztés a forgalmi adat meghatározás, becslés hibahatáránál nagyobb terhelésnövekedést 

okoz). 

 

Közvetlen hatásterület és lehatárolása 

Közútforgalmi értelemben közvetlen hatásterület a telephely kerítésen belüli úthálózata. 

 

Közvetett hatásterület és lehatárolása 

A lehatárolás szokásos elvét követve abból indultunk ki, hogy a közvetett hatásterület ha-

tárán belüli úthálózati elemeken (útszakaszokon, csomópontokon) a tervezett fejlesztés for-

galmi hatása legalább akkora, hogy ezeken van gyakorlatilag kimutatható forgalomváltozás. 

Más megfogalmazásban: azok az utak és csomópontok tekinthetők közvetett hatásterületiek-

nek, amelyeknél a forgalomszámlálás, adat-meghatározás hibahatáránál – plusz-mínusz 25 % 

- nagyobb forgalomváltozást okoz a tervezett fejlesztés. 
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A fentieknek megfelelően közvetett hatásterület a telephely bejárata és a Robert Bosch út - 

3 főút illetve a Robert Bosch út és a 21-es autóút csomópontja között jelölhető meg, az oko-

zott személygépjármű forgalomnövekedés a forgalomszámlálási adatok hibahatára körül van. 

 

Közlekedésből származó emisszió 

 

A területre jellemzően a közlekedésből származó CO, NOx, SO2 emissziós kibocsátásokat 

főleg a telepre ki- és beszállítást végző tehergépjárművek adják.  

A telephelyre napi szinten átlagosan be és kimenő gépjárműforgalom nem okoz jelentős 

változást a légszennyezés tekintetében a telephelyen és annak környezetében, ha figyelembe 

vesszük a környező utak nagyságrendekkel nagyobb forgalmát. 

 

A szállítójárművek motorját a fel- és lerakodás során leállítják, így csökkentve az üzem-

anyag felhasználást, valamint a levegőbe történő káros anyag kibocsátást. 

A telephelyre csak közúti forgalomban résztvevő gépjárművek hajthatnak be, melyek ren-

delkeznek a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. 

(XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet szerinti „zöldkártyával”, így kibocsátásuk 

nem haladja meg az előírt határértékeket. 

A légszennyező források légszennyező anyag kibocsátása a szállítójárművek és rakodógé-

pek kipufogó gázaiból tevődik össze. Az alábbiakban található táblázat tartalmazza a gépek 

fajlagos légszennyező anyag kibocsátását  

g/jármű × km 

mértékegységben, a Közlekedéstudományi Intézet és a Környezetvédelmi Minisztérium adatai 

alapján: 

 

Jármű CO NOx SO2 szállópor 

teherjármű 34,99 9,62 1,56 4,24 
11. táblázat: gépek fajlagos emisszió tényezői 5 km/h sebességet feltételezve (g/km) 

 
 

A szállító járművek közül általában egyidejűleg (egy órában) maximálisan 12 db közlekedhet. 5 

km/h sebességgel, és maximum járművenként 10 perc telepen töltött mozgásidővel számolva – az 

előző táblázatban leírt kibocsátási adatokat figyelembe véve – az alábbi kibocsátási értékeket kapjuk: 
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jármű CO (g/h) NOx (g/h) SO2 (g/h) Por (g/h) 

1 tehergépkocsi 174,9 48,1 7,8 21,2 
az összes teherjármű maximáli-

san 349,8 96,2 15,6 42,4 

12. számú táblázat: a járművek kibocsátása 

 

A fenti légszennyező anyagok a megvalósítás fázisában a levegőt, mint környezeti elemet 

nem számottevő mértékben terhelik. 

 

A táblázatban szereplő adatok a valós állapotok túlbecslésével kerültek megállapításra. 

 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az erős túlbecslésen alapuló számítások szerint a CO, 

SO2, NOx, szálló-por tekintetében nem várható jelentős kibocsátás. 

 

Hatásterület lehatárolás 

 

A terjedés számítása AirCalc Programmal a Gauss-féle füstfáklya diszperziós modell 

alapján, az MSZ 21457/1-7 szabványsorozat alapján történt, figyelembe véve a terület dom-

borzati és meteorológiai viszonyait (hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, szélirányok- és 

sebességek eloszlása, keveredési rétegvastagság) a hatályos szabványok szerint. 

Az értékelés szempontjai 

A fenti pontforrások által kibocsátott légszennyezőanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rende-

let határoz meg egészségügyi határértékeket és tervezési irányértékeket. A 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet 2. § 14.pontja alapján: 

„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a lég-

szennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a 

füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás: 

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

vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;  
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Terjedésszámítás, hatásterület lehatárolás 

A meteorológiai és domborzati adatok alapján elvégzett terjedésszámítás eredményét az 

alábbiakban ismertetjük.  

 

A részletes számítás menete 3. melléklet. 
 

Értékelés a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja alapján 
A számítások elvégzése során a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.b) pontja alap-

ján lehatárolt hatásterület sehol nem lépte túl a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) 

pontja alapján lehatárolt hatásterületet, így a pontforrások kibocsátására számított hatásterület 

a 14.c) alapján megállapított terület.  

A hatásterület az alábbiak szerint alakul: 

Forrás Maximális hatástávolság [m] 
P1 (gázkazán pontforrás)  37 
D1 (területi diffúz forrás 

járművekből eredően) 
 272 

 

A számítások eredménye alapján a kazánok hatásterülete 37 m, mely az elhelyezéstől 

függetlenül, tekintettel arra, hogy a kazánok a csarnokokban (’A’, ’B’, ’C’, ’D’) kerül-

nek telepítésre, a tervezési ingatlan határain belül marad. A járművek okozta, erős túl-

becslésen* alapuló számítás szerint 272 m hatásterülettel vehető figyelembe a terület 

határaitól számítva. A hatásterület lakóterületet nem érint. 

(*A kibocsátás évi 5700 üzemórával került számításra) 

5.3.2. Vizek 
 

Vízellátás 

 

Az ’A’ épület megvalósulása esetén a telken a következő vízigények lépnek fel: 

 

Vízigény m3/nap:   81,1       

Tüzivíz igény 

 Külső l/min:   3600       

 Belső l/min:     450      
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A település, s ezen belül a tervezett beruházás körzetében a vízellátást a Heves Megyei Vízmű 

Hatvani Üzemegysége biztosítja.  

 

Az ellátás alapbázis szempontjából a Vízmű saját vízbázisán, mélyfúrású kutakból kitermelt 

vízzel történik. A Vízmű 8.000 m3/nap víztermelő kapacitással rendelkezik.  

Hatvan területén a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépített, a hálózatban a víznyomást az 

1500 m3-es tározó vízszintje határozza meg, a hálózati víznyomás mindenhol megfelelő.  

 

A Bosch Logisztikai Raktárcsarnok ivóvízigénye 81,1 m3/nap, ezt az ivóvíz igényt a Robert 

Bosch út nyomvonalán építendő (már engedélyezés alatt álló) d 160-as KPE közterületi víz-

vezetékről vételezni lehet.  

 

A 2 új bekötési hely a Robert Bosch út felől épül ki. A d 110-es bekötő vezetékek a Robert 

Bosch út dn 160-as közterületi vezetékről egy-egy dn 150/100-es „T” idommal ágaznak le. A 

bekötő vezetékek a telekhatáron belül, attól 1,0 m-re építendő vízóra aknákba kötnek be. A 

bekötő vezetékeket a vízóra aknába elhelyezendő vízórákig a Heves Megyei Vízmű a beruhá-

zó megrendelésére építi ki.  

 

A vízórától a telken belül az épület körül egy d 110-es körvezeték épül, erről ágaznak le az 

épületbe bekötő kommunális vezetékek. Erről ágazik le a közös sprinkler és külső tüzivíz tá-

rozómedencét töltő d 110-es vezeték is.  

 

A 3600 l/perc külső tüzivíz ellátására az épület körül d 280-as KPE körvezeték épül az épület 

körül. Ezt a körvezetéket a közös sprinkler és külső és belső tüzivíz 900 m3-es tározómedence 

gépházától induló d 315-ös KPE töltővezeték táplálja be. A körvezetékre az épület sarokpont-

jainál és 160 m-enként 8 db föld feletti tüzivízcsapot telepítenek. 

 

Szennyvíz 
 

A tervezett ’A’ épület üzemeltetése során keletkező szennyvizek mennyisége:   

81,1 m3/nap       
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Kommunális szennyvizek 

 

Szociális helyiségek 

 

Ládamosó (G-H. szekció) 

Alkatrész és termék tartó műanyag ládák portalanítása történik desztillációs technológiával. A 

mosást vízvisszaforgatással végzik, majd hetente ürítik a víztartályokat.  

A szennyvíz közcsatornába kerül. Havonta kb 4-500 m3 víz keletkezése várható az 

elmosásból. 

 

Konyhai szennyvíz 

 

A konyhai szennyvíz hálózatba központi zsírfogó berendezés kerül, mielőtt a tisztított 

szennyvizet a telken belüli szennyvíz hálózatba engedik. A zsírfogó típusa pl. Hauraton SF-10 

(10 l/s kapacitással). Emellett a durva szennyeződések hálózatba kerülését szennyfogó kosár-

ral rendelkező padlóösszefolyók segítségével szűrik ki a hálózatból.  

 

Hatvanban elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa összegyűjtött 

szennyvizeket a városi szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A telep tisztító kapacitása je-

lenleg 3000 m3/nap. Hatvan szennyvízelvezető hálózatának üzemeltetője a Heves Megyei 

Vízmű Zrt.  

 

A területen szennyvíz átemelő és az abból kivezető, Robert Bosch út nyomvonalú szennyvíz 

nyomócső készül.  

 

A szennyvíz átemelő berendezés a tervezett Bosch Logisztikai Raktárcsarnokhoz tartozó terü-

leten helyezkedik el. A telken belüli szennyvízcsatorna a szennyvízátemelőtől indul az épület 

irányába, majd az épületet körülvevő út nyomvonalát elérve ott áttér az út nyomvonalára és 

északkeleti irányban halad tovább. Az épületet az ÉK ás az ÉNY-i falsík előtt körbehaladja és 

a szennyvízcsatornába becsatakoznak a belsőgépészeti csatornák folytatásában építendő bekö-

tő csatornák.  
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Csapadékvíz 
 

A tervezett Bosch Logisztikai Raktárcsarnok tetőfelületéről 1080 l/sec, a burkolt felületekről 

lefolyó csapadékvíz mennyisége 885 l/sec lesz. A zöldterületekre eső csapadékvíz azokon 

elszikkad. Összesen 1965 l/sec, azaz 1,965 m3/sec vízmennyiség elvezetésére van szükség. 

 

A tetőfelületről és a burkolt felületekről lefolyó 1,965 m3/sec vízmennyiség elvezetésére két 

zárt csapadékcsatorna hálózat épül. A tetőfelületekről lefolyó csapadékvizek számára épül a 

tetőfelületi csapadékcsatorna hálózat. A parkoló felületeknél a burkolat szénhidrogén szárma-

zékokkal való szennyeződésének veszélye fennáll, így a parkoló és az útfelületi csatornaháló-

zat befogadóba vezetése előtt szénhidrogén származék eltávolító berendezést építenek be. A 

szénhidrogén származék eltávolító berendezés Pureco gyártmányú ENVIA TNP 300 5-A 300 

l/sec kapacitású berendezés, amelyből 3 db kerül párhuzamosan elhelyezésre.  

A tetőfelületi és a parkoló felületi csatornahálózatok által levezetett vízmennyiség 1,965 

m3/sec befogadója az 1-0 jelű árok 1-2 jelű árka. Ez az árok a befogadójától, az 1-0 jelű árok-

tól merőlegesen indul délnyugati irányban a Bosch Logisztikai Raktárcsarnok telke irányába, 

majd a nyomvonala ívesen jobbra 90o-t törik. A nyomvonaltörés után a tervezett Bosch Lo-

gisztikai Raktárcsarnok telekhatárán halad és keresztezi az M3 autópálya töltését. Az árok itt 

le van zárva, hogy az autópálya északi oldaláról a csapadékvizeket a város területére ne itt 

vezessék be. 

 

Az 1-2 és az 1-0 árok vízszállító kapacitása jelentősen kisebb, mint a bevezetendő 1,965 

m3/sec vízmennyiség, így ezt a csapadékvíz mennyiséget egy térszín alatti csapadékvíz táro-

zóban kell tározni (1600 m3), és abból csökkentett kifolyással lehet a befogadó 1-2 jelű árok-

ba vezetni. Az 1-2 jelű árok fenékszintje a záportározó fenékszintje alatt van kb 5-6 m-rel, 

ezért a tározóból a vizeket szivattyúkkal és nyomóvezetékkel kell az árokba beemelni.  
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21. ábra 
 

Abban az esetben, amikor a Bér patak árhullámot szállít, akkor a patakot a korábban már em-

lített módon lezárják. Ekkor az 1-2 jelű árokba vizet nem lehet átemelni. Ezekben az esetek-

ben az autópálya melletti véderdő területén létesítendő nyíltfelszínű, földmedrű tározóba kell 

a vizeket átszivattyúzni. A Bér patak megnyitása után lehet a vizeket ebből a tározóból az 1-2 

jelű árokba csökkentett kifolyással bevezetni. A beruházó a tervezett Bosch Logisztikai Rak-

tárcsarnok megépítése után a telken a B, C és a D elnevezésű csarnokot tervezi felépíteni. A 

beruházó a nyílt felszíni tározót úgy kérte méretezni, hogy a B, C és a D elnevezésű csarno-

kok burkolt felületeiről levezetett csapadékvizeket is itt lehessen tározni, ezért a tározó térfo-

gata 3500 m3.  

  

1-0. 

1-0. 

1-2. 
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5.3.3. Talaj 

 

Az üzemeltetés fázisában a talajfelszín jelentős részét épületek, utak foglalják majd el. Ezek 

alatt a talaj párolgása, szellőzése gátolt. 

A 35 % kiterjedésű zöldfelületek „alatt” a talajélet kialakulhat, a beszivárgás, párolgás vég-

bemegy. 

A talaj felső rétegében gyepnemez alakul ki; mélyebben, cserjék, fák gyökérzete szövi majd át 

a talajt. 

A talajban és felszínén idővel állatok is megjelenhetnek, amennyiben az ökológiai kapcsola-

tok erre lehetőséget biztosítnak (ld. még élővilág-védelmi fejezet). 

A zöldfelületek fenntartása során a visszaterített humuszos talajréteget öntözik, sor fog kerül-

ni tápanyag-utánpótlásra, a gyepet kaszálják, a cserjéket, fákat esetenként metszeni fogják, 

melyek kézi és gépi munkát igényelnek. Ezek hatása a talajra tömörítést, a víz- és a tápanyag-

tartalom pótlását fejt ki, valamint a fentebb már leírt hatásokat. 

A talaj víztelenítése, illetve általában a vízfelesleg elvezetése a területen kívül okozhat meny-

nyiségi és minőségi terhelést (közvetlen hatásterület):  

1. A lefolyó vizek csillapítással kerülnek a felszíni befogadókba, így azokra műszaki (és 

ökológiai) terhet, vélhetően, nem rónak. Ha igen, akkor kedvezőtlen tájképi, termé-

szetvédelmi, ökológiai és ökonómiai hatásként burkolási, fenntartási igény keletkez-

het.  

2. Tekintettel arra, hogy az utak és parkolók csapadékvizét csak előszűrésen keresztül le-

het befogadóba vezetni, így azok mederanyaga és árterének talaja nem szennyeződhet 

a logisztikai park szénhidrogénekkel terhelt csapadékvizétől.  

5.3.4. Hulladékok várható mennyiségei, fajtái, gyűjtési módja 

 

A hulladékok szelektív gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhelyek létesítése indokolt, hiszen mini-

mális veszélyes hulladék keletkezésre lehet számítani.  

A nem veszélyes hulladékok mennyisége ugyan jelentős, de gyakori (heti egy vagy több alka-

lom) ürítéssel megoldható a gyűjtőhelyek torlódásmentes üzemeltetése. 

A munkahelyi gyűjtőhely kialakításának feltételeit 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 
szabályozza.  
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Az üzemeltetés során a raktározási, irodai, karbantartási és konyhai tevékenység rendszeres 

hulladék keletkezést feltételez. A tervezett létesítményben a következő típusú és mennyiségű 

hulladékok keletkezhetnek: 

Hulladék forrá-
sa Típusa Mennyiség hulladék kód-

szám  Gyűjtés módja 

Csomagolás, 

Irodai tevé-
kenység 

Papír és karton csomago-
lási hulladékok 
Papír és karton 

78 t/hó 
15 01 01 
 

20 01 01 

tömörítés, bálá-
zás 

Műanyag csomagolási 
hulladékok 69 t/hó 15 01 01 tömörítés, bálá-

zás 

Raklap  fahulladék  3 t/hó 15 01 03 Nyitott konténer  

Kommunális 
hulladék Kommunális hulladék  2,2 t/hó 20 03 01 tömörítős konté-

ner  

Irodai tevé-
kenység, 

karbantartás, 
csurgalékvizek 
tisztítása 

Iszap olaj/homokfogó 4 t/év 13 05 08* 

veszélyes hulla-
dék gyűjtésére 
alkalmas minősí-
tett, zárt konté-
nerben 

Fénycső 0,2 t/év 20 01 21* 

veszélyes hulla-
dék gyűjtésére 
alkalmas minősí-
tett, zárt konté-
nerben 

Festékpatron 0,05 t/év 20 01 27* 

veszélyes hulla-
dék gyűjtésére 
alkalmas minősí-
tett, zárt konté-
nerben 

olajos textília 0,01 t/év 15 02 02 

veszélyes hulla-
dék gyűjtésére 
alkalmas minősí-
tett, zárt konté-
nerben 

Konyhai tevé-
kenység 

Fogyasztásra vagy feldol-
gozásra alkalmatlan anya-
gok (NÉBIH - 3. kategó-
ria - állati melléktermék)  

0,2 t/hó 02 02 03 zárható konténer, 
hordó 

étolaj és zsír 0,04 t/hó 20 01 25 zárható hordó 

13. táblázat, Forrás: Robert Bosch Elektronika Kft. és tervezői becslés alapján 
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A különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtése a következőképpen történik:  

- A hasznosítható műanyag, papír csomagolóanyag és a hulladék raklapok gyűjtése a 

tervezés szerint egy zárt, udvari, szilárdburkolatú fedett színben történne, ahol bálázó-

tömörítő gépek használatával hatékonyabb szállítás valósítható meg.  

 

- a kommunális hulladékok gyűjtése szilárd burkolaton, zárt, tömörítős konténerben ja-

vasolt. Az egy főre eső becsült kommunális hulladék keletkezés ~2,1 kg/fő/hónap, az-

az összesen ~2220kg/hónap.  

 

- a veszélyes hulladékok tárolása egy-két m3-es veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas 

minősített, zárt konténerben történik a raktár épület területén kijelölt munkahelyi gyűj-

tőhelyen. 

 

- az olaj/iszapfogó műtárgyak tisztítása során kikerülő szennyezett iszapot a keletkezés 

helyéről rendszeresen el kell szállíttatni.  

 

- a konyhai hulladék elszállítását napi szinten kell megoldani. 

 

Mivel a tervezett technológia hasonló lesz a ’B’, a ’C’ és a ’D’ jelű csarnokok esetében is,  

hasonló hulladék keletkezésekkel lehet számolni az alapterületek arányában. 

 

A fent ismertetett szelektív hulladékgyűjtéssel, szakszerű tárolással és a megfelelő, hatósági 

engedélyekkel rendelkező szállító vállalkozók kiválasztásával a hulladékok környezetre gya-

korolt káros hatása elkerülhető. Az újrahasznosítás magas arányával, véglegesen lerakóba 

kerülő hulladékok mennyisége minimalizálható. 

5.3.5. Zaj 
 

Az üzemeléstől származó zajok esetében a  háttérterhelés vizsgálatokkal azonos helyszíneken, 

az ott bemutatott három lakóépület védendő homlokzatára végeztük el a zajterhelés számítást. 

1. pont: Forgács Simon utca 2. hrsz.: 6196. számú lakóépület a tervezett létesítménytől 

440 méterre, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból takarva, a 

távoli M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zajától részben takarva helyezkedik el. 
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2. pont: Apafi utca 68. hrsz.: 6172. számú lakóépület a tervezett létesítménytől 400 méter-

re, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból takarva, a távoli 

M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zaja szempontjából is takarva helyezkedik el. 

3. pont: Forgács Simon utca 54. hrsz.: 6196. számú lakóépület a tervezett létesítménytől 

460 méterre, a meglévő Robert Bosch Elektronikai Kft. épületeivel zaj szempontból takarva, a 

távoli M3 autópálya és a létesítményhez vezető közút zaja szempontjából is takarva helyezke-

dik el. 

 

Alkalmazott képletek: 

LAeq,r = LAeq,kiindulási zajok - 20*log r/R + ∆K 

LAeq,r = az adott zajforrás által okozott zajszint a védendő homlokzatnál 

LAeq,kiindulási zajok = a tervezett zajforrások zajszintje 

r = a védendő homlokzat távolsága a zajforrásoktól 

R = a zajforrások kiindulási zajszint adatának helye a zajforrástól 

∆K = -7, részletezve 

    Kép: épületárnyékolás Robert Bosch Elektronikai Kft üzemi épülete miatt = -10 dB 

    Kr = homlokzati reflexió 3 dB 

 

1. vizsgálati pont Forgács Simon utca 2. előtt, új logisztikai központ, valamint annak te-

lekhatárán belüli gépjármű mozgások által okozott zajterhelés 

Zajforrások LAeq/LAX R r ∆K LAeq,rész t sec/ darab 
Folyadékhűtők 66,5 5 470 -7 20,0 28800s 
Kémények 68,5 1 470 -7 8,1 28800s 
Szellőzők 65 5 470 -7 18,5 28800s 
Raktárépület 60 1 470 -7 -0,4 28800s 
Tehergk 84 7,5 470 -7 41,6 500 db 
Személygk 72 7,5 470 -7 29,6 400 db 
LAM =     26,7 28800s 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás a Forgács Simon utca 2. lakóépület 

védendő homlokzata előtt LAM = 27 dB zajterhelést okoz. 
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2. vizsgálati pont Apafi utca 68. előtt, új logisztikai központ, valamint annak telekhatárán 

belüli gépjármű mozgások által okozott zajterhelés 

Zajforrások LAeq/LAX R r ∆K LAeq,rész t sec/ darab 
Folyadékhűtő 66,5 5 400 -7 21,4 28800s 
Kémény 68,5 1 400 -7 9,5 28800s 
Szellőző 65 5 400 -7 19,9 28800s 
Raktárépület 60 1 400 -7 1,0 28800s 
Tehergk 84 7,5 400 -7 42,5 500 db 
Személygk 72 7,5 400 -7 30,5 400 db 
LAM =     27,6 28800s 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás a Apafi utca 68. lakóépület védendő 

homlokzata előtt LAM = 28 dB zajterhelést okoz. 

 

3. vizsgálati pont Forgács Simon utca 54. előtt, új logisztikai központ, valamint annak te-

lekhatárán belüli gépjármű mozgások által okozott zajterhelés 

Zajforrások LAeq/LAX R r ∆K LAeq,rész t sec/ darab 
Folyadékhűtő 66,5 5 440 -7 20,6 28800s 
Kémény 68,5 1 440 -7 8,6 28800s 
Szellőző 65 5 440 -7 19,1 28800s 
Raktárépület 60 1 440 -7 0,1 28800s 
Tehergk 84 7,5 440 -7 41,2 500 db 
Személygk 72 7,5 440 -7 29,2 400 db 
LAM =     26,4 28800s 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás a Forgács Simon utca 54. lakóépület 

védendő homlokzata előtt LAM = 26 dB zajterhelést okoz. 
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A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete:  

  A B C 

1 zajtól védendő terület 

Határérték 
(LTH) az 

LAM megíté-
lési szintre 

(dB) 
nappal 06–22 

óra 

Határérték 
(LTH) az 

LAM megíté-
lési 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 létesít-
mények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 
14. táblázat 

 

Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére 

meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni. 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM számú együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt zajterhe-

lési határértékeknek a településrendezési terv szerinti területen, jelen esetben a lakóterületen 

Lke 1.2 övezetben, kertvárosi beépítésű területen kell teljesülni, a Ge 1.1 övezetben a 

284/2007.(X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bekezdés szerinti védendő (védett) épületek 

nincsenek. 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás által okozott várható zajterhelés a vé-

dendő létesítmények homlokzatai előtt a környezeti zajvédelmi követelményeknek megfelel, 

mivel a meghatározott nappali zajterhelés LAM1.mp = 27 dB, LAM2.mp = 28 dB, LAM3.mp 

= 26 dB kisebb, mint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §. 1. melléklete 3. 

sorszáma szerinti nappali 50 dB határérték és kisebb, mint az éjszakai 40 dB határérték. 

 

A hatásterület meghatározása 

A háttérterhelés mérési eredményei a következők: 

1. mérési pont Forgács Simon utca 2. hrsz.: 6196. számú lakóépület homlokzata előtt 
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Nappal LAeq = 45,1 dB, LAF95% = 42,3 dB, éjjel LAeq = 40,4 dB, LAF95% = 38,3 dB 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás által okozott zajterhelés meghatáro-

zott eredménye: LAM,1mp = (26,7) 27 dB 

 

2. mérési pont Apafi utca 68. hrsz.: 6172. számú lakóépület homlokzata előtt 

Nappal LAeq = 46,5 dB, LAF95% = 45,0 dB, éjjel LAeq = 40,3 dB, LAF95% = 38,6 dB 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás által okozott zajterhelés meghatáro-

zott eredménye: LAM,1mp = (27,6) 28 dB 

 

3. mérési pont Forgács Simon utca 54. hrsz.: 6153. számú lakóépület előtt 

Nappal LAeq = 44,4 dB, LAF95% = 41,4 dB, éjjel LAeq = 40,2 dB, LAF95% = 38,1 dB. 

Az új logisztikai központ és belső gépjármű mozgás által okozott zajterhelés meghatáro-

zott eredménye: LAM,1mp = (26,4) 26 dB 

A háttérterhelés éjszaka kisebb értékű, azt vizsgáljuk, hogy a zajterhelés az új logisztikai 

központ és belső gépjármű mozgás (zajforrástól) milyen távolságban éri el az éjszakai háttér-

terhelés értékét. 

 LAM r LAF95% R,hatásterület számított 
1. mp iránya 26,7 440 38,3 118 38,33 
2. mp iránya 27,6 400 38,6 114 38,60 
3. mp iránya 26,4 460 38,1 118 38,12 

15. táblázat 

A hatásterület a Forgács Simon utca felé 114-118 méterre húzódik, gyakorlatilag a Robert 

Bosch Elektronikai Kft üzemcsarnok épületénél. 

A hatásterületet a helyszínrajzon szaggatott vonallal ábrázoltuk. 

A várható zajterhelés a nappali és az éjszakai követelményeknek megfelel. 

A hatásterület a Robert Bosch Elektronikai Kft. üzemcsarnok épületénél húzódik, védendő 

létesítményeket nem érint. 

 



 
22. ábra Tervezési terület 

 

 
23. ábra Tervezett létesítmény és hatásterülete

Tervezett logisztikai 
épületek 

Zajvédelmi szempontú 
hatásterület 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. ábra „A” jelű épület tervezett alaprajza, B, C, D jelű épületek körvonalaival 
 

 
 
 

B épület 

 
 
 

C épület 

 
 
 
 
 

D épület 



 
25. ábra Buderus Logano Plus GB 402 gázkazán zajszint adat 

 



 

 
26. ábra Blue Box Zeta folyadékhűtő zajszint adatok  



 

 

5.3.6. Élővilág 
 

Az élővilágot érő közvetlen hatások legfontosabbika az élőhelyek felszámolása, megszűnése a 

területfoglalás, a lehumuszolás során. Ez a hatás a teljes tervezési területet, mint közvetlen 

hatásterületet érinti. A beavatkozás előtti és utáni (üzemelési) állapot élővilága között nincs 

(nem lehet) folytonosság, azzal együtt sem, hogy a tervezett zöldfelületi arány 35 % lesz.  

 

A tervezett zöldfelület az út déli oldalán már meglévő logisztikai parkéhoz hasonlóan intenzí-

ven fenntartott parkosítás lesz. A tervezett zöldfelületek a külvilágtól kerítéssel és utakkal 

elválasztottan valósulnak meg, vagyis az ökológiai kapcsolat korlátozott lesz. A rendezett 

parkra rendszeresen rövidre vágott fű, laza, esetleg metszett koronájú fasorok, szoliter fák 

jellemzők, melyek természeti értéke alapvetően alacsony. 

 

Közvetett hatásterületek a keletről és nyugatról szomszédos tájrészletek, melyek között öko-

lógiai barrierként fog megjelenni a logisztikai park.  

A létesítés időszakában a zaj, a zavarás mindenképpen megszünteti a tervezési területtől ke-

letre lévő gyepek és nyugatra lévő szántók közötti vándorlás (migráció) lehetőségét (mely 

jelentősége a fajok száma és az egyedszámok tekintetében nem lehet jelentős, érdemi, de 

szakmai alapon figyelembe kell venni, kizárni nem lehet). Az üzemeltetési fázisban az épüle-

tek, a telephely látványa, az emberek, gépek okozta zaj fog élővilágot zavaró hatásként jelent-

kezni.  

 

A gáz- és villanypászta gyepként való használata, fenntartása révén féltermészetes élőhely-

ként funkcionálhat, - számos tényezőtől függően, pl.: kerítésen belül vagy kívül kap-e helyet, 

milyen rendszerességgel kaszálják, milyen fajokat telepítenek (ld. gyepesítés), milyen fajok-

nak van lehetőségük betelepülni és honnan. A fajok spontán betelepülése erősen korlátozott 

lesz.   

A gyepvetés esetén a termőhelynek megfelelő víz- és talajigényű fajok preferálása javasolt, 

lehetőleg a talajmunkák elvégezte után mielőbb. Direkt gyepvetés nélkül a nyers talajfelszínt 

a szántók felől könnyen betelepülő gyomfajok lephetik el. A gyomokat a zárt, tájra jellemző 

gyep csak évek múlva tudja kiszorítani, amennyiben a megfelelő fajok be tudnak települ-

ni(legközelebbi propagulumforrás a keletre eső gyep). 
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A zöldfelületek kiterjedésétől, kapcsolatrendszereitől, kialakításától és fenntartásától függő 

természetessége befolyásolja az üzemeltetési szakaszban azt, hogy milyen növények és álla-

tok települhetnek be a területre. (A meglévő tervi kötöttségek mellett is lehet mód ökológikus, 

tájbaillesztett zöldfelületeket létrehozni egy logisztikai telephelyen és környezetében.) 

 

A tervezési terület északi határa és az M3-autópálya közötti területsávot a későbbiekben erdő-

sítik.  

Az erdősáv rendelkezhet tájképi, természeti, ökológiai jelentőséggel, amennyiben ezek terve-

zési szempontok. Célszerű honos fajok alkotta, fajokban gazdag, cserjeszegéllyel rendelkező 

erdőállomány kialakítása, lehetőleg nem sorokban való telepítéssel, hanem szórt állásban. 

Mint fás élőhely ökológiai kapcsolatot teremthet a keletre és nyugatra lévő élőhelyek között.  

Az erdősávban kerül kialakításra egy záportározó, mely medermorfológiájától, fenntartásától 

függően szintén hozzájárulhat a táji, élőhelyi diverzitás növeléséhez. 

 

Ezzel összefüggésben a közvetlen hatások egy további típusa a tervezési területen keletkező 

vízfelesleg befogadóba vezetése.  

A meglévő árokrendszer és a befogadó Bér-patak az innen elvezetendő vízhozamokat közvet-

lenül nem képes fogadni, ezért nyílt és zárt víztározó létesítésére kerül sor. 

A tetőkről és az utakról, parkolókról lefolyó vizeket külön rendszerben vezetik el. Az utakról 

származó, szennyezett vizet olajfogó műtárgyakkal szűrik meg, majd továbbítják a felszíni 

befogadók felé. 

Ily módon a közvetett hatásterület, a felszíni vizek vízminőségét káros hatás nem éri.  

Terhelést jelenthet azonban a megnövekedett vízmennyiség is, melyet szabályozottan kell a 

Bér-patak, illetve azon keresztül a Zagyva felé továbbvezetni. E két vízfolyás a nemzeti öko-

lógiai hálózat részei, mint ökológiai folyosók (ld. fenti ábrák). A nagyvízi hozamok megnö-

vekedése egyfelől növeli a fenntartási kényszert (kotrás, rézsűrendezés), mely minden esetben 

az ökológiai adottságok, a természeti értékek ellen hat. Másfelől csökkenti az ökológiai szem-

pontok szerinti élőhely-fejlesztést, a jó ökológiai állapot/potenciál kialakítását.  

Összességében az EU VKI és az ökológiai folyosók céljainak megvalósítását nehezíti. 
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Az üzemeltetés során a logisztikai park a tájképben markáns elemként jelenik majd meg, me-

lyet a későbbiekben csökkenteni fog az autópálya menti erdősáv létesítése, a faállomány nö-

vekedése, záródása, takaró hatása, különösen, ha természetszerű erdőtelepítésre kerül sor.  

Keleti, nyugati és déli irányból az épületek tájképi hatása nem fog csökkenni, hiszen a léte-

sítmény körül nem lesz „takarófásítás”. 

A hasonlóság elve alapján a tájképi hatásokat elemezve azt tapasztalatuk, hogy a meglévő 

logisztikai, ipari park épületei a tervezési területen és a többi irányban, a domborzati adottsá-

goknak is köszönhetően, terepszintből néhányszáz méter távolságból már kevésbé szembetű-

nők.  

Magasabbról, pl. az autópályáról rálátva még 500 m-ről is felismerhetők az épületek.  
 

5.4. A felhagyás környezeti hatása 
 

A létesítmény felhagyására csak végszükség esetén kerül sor, a tevékenységet lehetőség 

szerint minél hosszabb ideig szeretnék végezni. 

A létesítmény kialakítása alapján a jelenlegi tevékenység felhagyását követően nagy való-

színűséggel hasonló ipari tevékenységnek ad majd helyet. A tevékenység felhagyása környe-

zetvédelmi szempontból kedvezőnek ítélhető meg, mivel az a légszennyező anyagok és a zaj-

kibocsátás, egyben a létesítmény környezetében található területek és élővilág terhelésének 

megszüntetését jelenti. 

 

5.4.1. Levegőminőség 
 

A tevékenység felhagyása a levegőkörnyezet állapotának kismértékű javulását, egyben a 

létesítmény környezetében található területek beruházás előtti levegőállapotának visszaállítá-

sát jelenti. A bontás során növekedhet meg kismértékben a levegő terhelése, mely hasonló az 

építés során létrejövő terheléshez, mely nem jelentős a technológiai fegyelem betartása mel-

lett. 
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5.4.2. Vizek 
 

A tevékenység felhagyása és a meglévő infrastruktúra más funkciójú részleges vagy teljes 

használata a felszíni és a felszín alatti vizekre nincs hatással. 

Amennyiben a meglévő burkolatok, épületek, zöldfelületek bontásra kerülnek és a terület újra 

mezőgazdasági hasznosításra kerül, abban az esetben a területen visszaáll a csapadék víz ko-

rábbi állapotnak megfelelő részleges elszikkadása. A használatba vont árkok és a további víz-

folyások terhelése csökken. 

 

5.4.3. Talaj 
 

A felhagyás során a meglévő burkolatok, épületek, zöldfelületek bontásra kerülnek, a terve-

zett célállapottól függően. A majdani szcenáriók nem ismertek, - néhány lehetséges célálla-

pot-példa: 

1. Szántó és/vagy gyep visszaállítása a meglévő létesítmények részleges vagy teljes bon-

tásával. 

2. Erdő létesítése a meglévő létesítmények részleges vagy teljes bontásával. 

3. Szántó-gyep-erdő-mozaik létrehozása. 

4. Lehetséges egyes épületek, utak és a zöldfelületek részleges/teljes megtartásával va-

lamilyen mezőgazdasági, ipari, logisztikai vagy egyéb kombinált területhasznosítás. 

A leírt utak közötti különbség alapvetően a visszabontással érintett területrészek kiterjedésé-

ben van, a természetesen a funkción túl. Magyarország természeti és mezőgazdasági tájaink 

csökkenése miatt érdemes a tájra jellemző élőhelyek és környezetbarát területhasznosítás ki-

alakítását is tervezni. (E tekintetben a kemikáliákkal kezelt nagy kiterjedésű szántó nem kör-

nyezetbarát.) 

 

A burkolt felszínek bontását követően a talaj újra szerves kapcsolatba kerül a légkörrel, az 

élővilággal. 

A burkolatok, épületek bontása jelentős, de átmeneti hatással jár, mind térben mind időben: 

Jelentős a munkagépek és szállítójárművek száma, a levegőszennyezés, a zaj a bontás és el-

szállítás időszakában. 
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A bontott anyagot nem csak elszállítani kell, hanem másutt lerakni is, mely területfoglalással 

járhat. 

Technológiától függően elképzelhető az újrahasznosítás, újrahasználat. Ez a már korábban (a 

létesítés időszakában) letermelt humuszos termőtalajra korlátosan igaz, hiszen annak majdani 

visszahordása szinte kizárható. A humuszréteg újratermelődését erdő visszatelepítésétől lehet 

várni. 

 

5.4.4. Hulladék 
 

A tevékenység megszűnése esetén az épületekre egyéb hasznosítási lehetőségeket kell ke-

resni. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a bontási munkálatok alatt szelektíven (frakci-

ónként is) kell gyűjteni a hulladékokat. A várhatóan jelentős mennyiségű műanyag, fém, pa-

pír, üveg, fa hulladék újrahasznosításáról gondoskodni kell. Az egyéb, anyagában nem hasz-

nosítható, kevert, kis mértékben szennyezett magas kalóriaértékű hulladékokat alternatív fű-

tőanyagként (RDF) kell hasznosítani. Az erősen szennyezett nem veszélyes hulladékokat le-

rakóban kell elhelyezni. A szilárd bontási anyagokat (kő, beton, tégla) aprítás-darálás után 

alapozási munkákhoz kell felhasználni. A felhagyást és bontást követően a területen hulladék 

nem maradhat. 

 

5.4.5. Zaj 
 

A tevékenység felhagyása a zajterhelés állapotának javulását, egyben a létesítmény kör-

nyezetében található területek beruházás előtti zajterhelés állapotának visszaállítását jelenti. 

Az alapállapotra jellemző eredeti helyzet áll vissza. 

 

5.4.6. Élővilág 
 

A felhagyás a bontás, szállítás és egyéb kapcsolódó műveletek és hatásaik eredményeképpen 

és időszakában zavarást fognak kifejteni az élővilágra attól függően, hogy az azt megelőző 

időszakban milyen élőhelyek, ökológiai kapcsolatok alakultak, alakulhattak ki, milyen fajok 

települtek be a logisztikai park területére, ill. közvetlen környezetébe (pár száz méteres köz-

vetlen hatásterületre). 
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Amennyiben a park megléte és üzemeltetése okozta hatások számottevő flóra és fauna megje-

lenését, fennmaradását nem tette lehetővé, a hatás kicsi. 

 

A felszámolást követő célállapot alapvetően meghatározó az élővilágra nézve, hiszen 

1. adott az esetleg meglévő élővilág és élőhelyek megtartása (ld. ökológikusan kialakított 

víztározó, honos fafajok alkotta zöldfelületek),  

2. és választani lehet számos lehetőség között, melynek szélső értékei egy intenzív szán-

tó és egy honos fafajok alkotta, tájra jellemző, természetes erdőfolt kialakítása.  

Ezek természetessége között tehát nagyfokú eltérés van – a célállapot döntés kérdése.  

 

Hogy a későbbiekben, a felhagyás időszakában, milyen lesz a tájhasználat struktúrája helyi, 

térségi, országos szinten, nem ismert. A jelenlegi, nem lassuló intenzifikáció mellett a beépí-

tések még nagyobb arányúak lehetnek, de – akár éppen a káros tendencia felismerésével és 

döntéshozói szintre emelésével – eljöhet az az időszak, amikor a mezőgazdasági művelésre és 

a tájrehabilitációra alkalmas területeket értéknek tekintik.  

Tájképi, természet- és tájvédelmi szempontból legelőnyösebb célállapot a tájra jellemző ter-

mészetszerű erdő létesítése lenne a felhagyást követően. 

 

A felhagyással az előző pontban felvázolt jelentőségű, célállapottól függő tájkép alakul ki. 

Elképzelhető a teljes terület szántóként, gyepként és erdőként történő majdani hasznosítása, 

vagy ezek meghatározott arányú mozaikja.  

 

6. Hatások előzetes becslése 
 

6.1. Hatásfolyamatok, hatásterületek meghatározása 
 

A környezetet érő hatásokat abból a szempontból kell minősítenünk, hogy miként telje-

sülnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló, módosított 1995. évi LIII. tör-

vény előírásai, miszerint: 

 

6. § (1) bekezdésben előírtak alapján a legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevé-

tel előidézésével kell a környezethasználatot megszervezni és végezni, valamint a környezet-

szennyezést meg kell előzni, a környezetkárosítást ki kell zárni; 
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A környezet alapállapota képezi azt a viszonyítási alapot, amelyet összehasonlítunk a vár-

ható környezethasználat mennyiségi- és minőségi jellemzőivel, majd az eredményeket érté-

keljük és minősítjük. A környezeti alapállapot és a tervezett tevékenység telepítése miatt vár-

ható állapot közötti különbség értékelése és minősítése ad objektív támpontot a környezeti 

hatások értékeléséhez. 

 

A várható hatások minősítéséhez az MI-10-504-1:1992 műszaki irányelv első táblázatát 

vettük alapul, amelyet az alábbiakban mutatunk be. 

Minősítési kate-
gória jele 

Minősítési kate-
gória neve 

Az alapállapothoz viszonyított 
változás jellemzése 

Határértékekhez vi-
szonyított helyzet jel-

lemzése 
J Javító Mérhető, vagy észlelhető javulás Határérték alatt 
H Helyreállító A környezet – mérhetően, vagy 

észlelhetően – visszakerülése az 
eredeti állapotba 

Határérték alatt 

S Semleges Változás nem mérhető, vagy ész-
lelhető 

Határérték alatt 

Z Zavaró Változás nem mérhető, de pszi-
chológiai hatása van 

Határérték alatt 

E Elviselhető A változás jóval a határérték vagy 
szakmailag elvárt érték alatt ma-

rad 

Határérték alatt 

T Terhelő A rövid ideig tartó hatás szignifi-
káns tünetet nem okoz, de a hosz-
szú ideig tartó igen. A környezeti 
hatás jelentős, de a hatás elmúltá-

val megszűnik 

Átmenetileg határérték 
felett vagy közelében 

V Veszélyeztető A rövid ideig tartó hatás is szigni-
fikáns változást okoz, amely a 

hatás elmúltával nem szűnik meg 

Határérték közelében 
vagy határértéken 

K Károsító Rövid vagy hosszú ideig norma-
tívát vagy szakmai elvárást meg-

haladó hatás 

Határérték felett 

16. táblázat: A várható környezeti hatások minősítése 
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Környezeti elem Telepítés Üzemelés Felhagyás* 
Levegő zavaró elviselhető helyreállító 

Zaj elviselhető elviselhető helyreállító 
Víz semleges elviselhető helyreállító 
Föld zavaró semleges helyreállító 

Élővilág  elviselhető  elviselhető  helyreállító  
17. táblázat: A tervezett beruházás környezetterheléséből várható hatások mértéke 

 
*A beruházás során megépítendő létesítmények várható élettartama legalább 25 év. A létesítmények-
kel kapcsolatban felhagyás, illetve megszüntetés belátható időn belül nem várható. 
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Környezeti 
elemek Határtényezők Közvetlen hatás Hatásfolyamat, köz-

vetett hatások 
Egyesített hatásterü-

let 

Levegő 

Telepítés 

szállító járművek, rako-
dógép légszennyező 
anyag kibocsátásai 

Kibocsátott szennye-
ző anyagok terjedése 

A fejlesztéssel érintett 
ingatlan 300 m-es hatá-

rán belül. A telepen 
kívül nem különíthető 
el az alap légszennye-

zettségtől 

Megvalósítás 

Felhagyás 

Vizek 

Telepítés - 

felületi infiltráció 
lokalizálása 

A fejlesztéssel érintett 
ingatlan határain belül. 

A telepen kívül nem 
különíthető el 

Megvalósítás szabad felszínek  
burkolása, beépítése 

Felhagyás - 

Föld 

Telepítés felső talajréteg  
bolygatása 

humusszal takart 
területek csökkenése telephelyen belül 

Megvalósítás - - - 

Felhagyás - - - 

Hulladék 

Telepítés Hulladékok keletkezése 

Hulladékok kezelése A fejlesztéssel érintett 
ingatlan határain belül Megvalósítás Hulladékok keletkezése 

Felhagyás Hulladékok keletkezése 

Zaj 

Telepítés 

Munkagépek, szállító 
járművek, technológiai 
berendezések zajhatása 

Zajterhelés 
Lásd 5.3.5. fejezetben a 
zajvédelmi szempontú 

hatásterületet 
Megvalósítás 

Felhagyás 

Élővilág 

Telepítés élőhely megszűnés 

Zajterhelés, emberi 
jelenlét 

A fejlesztéssel érintett 
ingatlan határain belül, 

kismértékben azon 
kívül is 

Megvalósítás élőhely megszűnés, 
gyepesítés, fásítás 

Felhagyás  élőhely kreáció 

18. táblázat: A környezetterhelés várható mértékének becslése 
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6.2. Érintett területek adatai, állapotváltozások becslése 
 

Az előző táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a közvetlen és közvetett hatások fi-

gyelembe vételével előre jelzett, túlbecsléseken alapuló egyesített hatásterület maximális 

nagysága a tevékenységgel érintett ingatlan határaitól 270 m-en belül jelölhető meg. Ez a ha-

tásterület a diffúz légszennyezésből adódóan került meghatározásra. 

 

A fentiek alapján, a technológiai fegyelem betartása mellett a hatásterület nem érinti a 

környező lakóingatlanok egyikét sem. A megvalósítani kívánt technológia által okozott álla-

potváltozások csekély mértékűek. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tárgyi raktár üzemeltetése a környezetre várhatóan 

jelentős hatást nem gyakorol.  

 

7. Összefoglalás 
 

A beruházó NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. logisztikai központ építését tervezi a hatvani 

Robert Bosch Elektronika Kft. (Robert Bosch GmbH) telephelye mellé összesen 128.000 m2 

csarnok alapterülettel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló utakkal, létesítményekkel. A létesülő 

logisztikai központ négy csarnokból (A, B, C, D jelű) áll. Első ütemben az ’A’ jelű csarnokot 

építik fel, melyet a Robert Bosch Elektronika Kft. bérel a jövőben, mint üzemeltető. A Robert 

Bosch Elektronika Kft. gyára közvetlen szomszédságában, attól É-ra új logisztikai központot 

kíván létrehozni. Logisztikai és cross-dock szolgáltatásokat terveznek nyújtani a Közép-Kelet 

Európai gyártóüzemek részére.  

A fejlesztés zöldmezős beruházásként valósul meg, mely 37 ha területfoglalással kerül 

megvalósításra. Az Ipari Park létesítése a 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nemzet-

gazdasági szempontból kiemelt beruházás. 
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Az előzetes vizsgálat környezeti igénybevételt tárgyaló fejezetei (levegő, víz, zaj, talaj, 

hulladék, élővilág) az előforduló, és egyes elemekre ható legnagyobb terhelést veszik figye-

lembe. 

A tanulmány megállapításai szerint a telephely kialakítása során a környezeti hatások az 

érvényben lévő környezetvédelmi előírásokat kielégítik, a kibocsátások az ide vonatkozó elő-

írások határértékein belül maradnak. 

 

Üzemszerű működés mellett káros, jelentős nagyságú környezetterheléssel nem kell 

számolni. 
 

Az üzemelés környezeti kockázatai csekélyek. A tevékenység jellegéből és a felhasznált 

anyagok minőségéből adódóan a környezetszennyezés, környezetkárosítás bekövetkezésének 

kockázata az üzemelés során csekély mértékű. 

 

Az előzetes vizsgálat bemutatja a tevékenység folytatása során jelentkező környezetterhe-

léseket és igénybevételeket. A környezet jelenlegi állapota képezi azt a viszonyítási alapot, 

amelyet összehasonlítunk a tevékenység mennyiségi és minőségi jellemzőivel. Az egyes 

szakágazati részek összefoglalása állapítja meg a környezetterhelések szintjét, határértékek-

nek való megfelelését. 

 

Levegőminőség 

 

A Megbízó raktározási és tárolási tevékenységének megvalósítását követően várható lég-

szennyezőanyag kibocsátásokkal teljesülnek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) 

VM rendeletben előírt követelmények. 

A tervezett tevékenység valamennyi fázisára (jelenlegi állapot, telepítés, üzemeltetés, fel-

hagyás) vonatkozóan egyértelműen kijelenthető, hogy az a telephely környezetének levegő-

minőségére nincs jelentős hatással. A hatásterület a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

leírt definíció alapján a gázkazánok esetében, kazánonként 37 m, míg a területen közlekedő 

járművek diffúz kibocsátásának hatásterülete 272 m. A hatásterületek lakóterületet nem érin-

tenek. 
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Vizek 

 
A vízellátás szempontjából az ’A’ épület megvalósulása esetén a következő vízigények lép-
nek fel: 
Vízigény m3/nap:   81,1       
Tüzivíz igény 
 Külső l/min:   3600       
 Belső l/min:     450      
 
A település, s ezen belül a tervezett beruházás körzetében a vízellátást a Heves Megyei Vízmű 
Hatvani Üzemegysége biztosítja.  
 
A telephelyi raktározási tevékenység folyamán kommunális szennyvizek keletkeznek. 

A ’G-H’ szekcióban tervezett ládamosó desztillációs elven működik, havi 4-500 m3 mosóvíz 

kibocsátásra lehet számítani. Megjegyezzük, hogy jelenleg ugyanilyen berendezés működik a 

Robert Bosch Elektronika Kft. üzemterületén. A szennyvíz káros anyagokat nem tartalmaz, 

közcsatornába engedése nem jelent kockázatot. 

 

A konyhai szennyvíz hálózatba központi zsírfogó berendezés kerül, mielőtt a tisztított 

szennyvizet a telken belüli szennyvíz hálózatba engedik. A zsírfogó típusa pl. Hauraton SF-10 

(10 l/s kapacitással). Emellett a durva szennyeződések hálózatba kerülését szennyfogó kosár-

ral rendelkező padlóösszefolyók segítségével szűrik ki a hálózatból.  

A tisztító berendezés rendszeres karbantartását és tisztítását el kell végezni és működésénél be 

kell tartani a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet határértékeit.  

A konyhai tevékenységből keletkező hulladékokat arra jogosult vállalkozónak kell átadni. 

 

A csapadékvizek összegyűjtés után 3 db olaj -és homokfogó berendezésen keresztül kerülnek 

egy nyílt árokba, ahonnan a Bér patakba jutnak egy földfelszín alatti tárolómedencén keresz-

tül. 

A berendezések rendszeres karbantartását és tisztítását el kell végezni és működésénél be kell 

tartani a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet határértékeit.  

A keletkező hulladékokat arra jogosult vállalkozónak kell átadni. 

 

Felszíni és felszín alatti víz a megvalósítást követően várhatóan nem szennyeződik.  
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Talaj  

 

A létesítmény kialakítása megváltoztatja a terület talajtani és talajvíz viszonyait azzal, 

hogy a domborzatot átalakítják, valamint a létesítmények talajvíz hatásai elleni védelme érde-

kében a talajvizet kizárni, elvezetni szükséges (ld. pl. a nagy kiterjedésű burkolt felszínek alatt 

a párolgás gátolt, a talajvíz-szint emelkedhet). A talajvizet a csapadékvizekkel együtt meglévő 

és még kialakítandó befogadókba vezetik, melyek a zárt és nyitott szükségtározók, árkok, a 

Bér-patak. 

A tereprendezések során lefejtik a 0,7 m vastag, humuszban gazdag termőtalaj-réteget, 

melyet szakszerűen külön tárolnak és helyben a zöldfelületek kialakítására felhasználnak. A 

fennmaradó mennyiséget másutt talajjavításra lehet felhasználni. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

A telephelyen a hulladékok gyűjtését szelektíven (lehetőség szerint frakciónként) oldják 

meg. Éves szinten várhatóan nem jelentős mennyiségű kommunális hulladékra lehet számíta-

ni. Veszélyes hulladékok csekély mennyiségben keletkeznek. A hulladékok legnagyobb része 

hasznosíthatásra kerül, a hulladékok vonatkozásában nincs megjelölhető hatásterület. 

Minden hulladékot arra jogosult, engedélyes szervezetnek kell átadni további kezelésre.  

Az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget kell tenni.  

 

Zajvédelem 

 

Létesítési, építési zaj:  

Hatvan, Forgács Simon utcai lakóházaknál mint védendő létesítményeknél az tervezett építési 

tevékenységtől származó várható zajterhelés a nappali követelményeknek megfelel. 

Üzemelési, működési zaj:  

Hatvan, Forgács Simon utcai lakóházaknál mint védendő létesítményeknél az tervezett léte-

sítmény üzemeléstől származó várható zajterhelés a nappali és az éjszakai követelményeknek 

megfelel, a háttérterhelés értékét nem változtatja meg. 
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Hatásterület:  

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a Robert Bosch Elektronikai Kft. üzem-

csarnok épületénél húzódik, védendő létesítményeket nem érint. 

 

Élővilág 

 

A tervezési terület évszázadok óta szántóföldi művelés alatt áll, csupán kis része gyep. A 

gyepfelület egy része alacsony természetességű kaszáló. A szántók egy része gyomosodó, 

„gyepesedő” parlag, más része gyomos, tavalyi kultúra nyomait (kukorica, napraforgó) ma-

gánviselő szántó. A megfigyelt kis számú és kis egyedszámú állatfaj a gyomos parlagsávhoz 

és a gyepsávhoz kötődik. Védett faj a búbocs pacsirta és a vakond. A telephely kialakításával 

a megfigyelhető fajok eltűnnek a területről, de a kialakítandó zöldfelületekre, azok élőhelyi 

(szántóhoz hasonlóan csekély) funkcióitól  függően a fajok egy része visszatelepedhet. Az 

ökológiai kapcsolatok jelentősége a területen, annak alacsony természetessége miatt, kicsi. A 

beruházás révén az ökológiai kapcsolatok jellemzően csökkenek, de az autópálya felé kialakí-

tandó védőerdősáv és benne a nyílt záportározó kialakítása, azok tervezési szempontjaitól 

függően, akár közepes természetességű élőhelyeket is eredményezhet! 

A tájban markáns elemként jelennek meg a már most is meglévő logisztikai parkok. A 

tervezett létesítmény részben bevágásban, részben véderdővel takartan kerül kialakításra, de 

ezzel együtt, méretéből és jellegéből fakadóan markáns tájalkotó elem lesz. A tájba illesztést a 

csarnokok külső burkolatának színválasztása, mintázata is segítheti. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a területre tervezett raktározási tevékenység kör-

nyezetre gyakorolt hatása várhatóan nem lesz jelentős mértékű. A terheléseket és koc-

kázatokat csökkentő intézkedések megtételére az általános technológiai fegyelem betar-

tásán túlmenően nem lesz szükség. A folytatott tevékenység jellegéből adódóan az üze-

melés során sem kell számolni jelentős környezetterheléssel. 
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MELLÉKLETEK 
 
 
 

1. Cégkivonat,  

2. Beépítési terv 

3. Hatástávolság számítás 

4. Szakértői jogosultságok 

 


