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1 BEVEZETÉS

Az LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. Hatvanban üzemelő meglévő telephelyén kábelek gyártását
végzi. A gyártott termékek iránti növekvő kereslet, szükségessé tette egy nagyobb befogadó
képességű és nagyobb termelési kapacitással rendelkező egység kialakítását.

Fentiekre tekintettel Üzemeltető egy új csarnok kialakítását tervezi a Hatvan, 760/11 helyrajzi számú
ingatlanon. A telken több ütemben a jelenlegivel megegyező, azonban folyamatosan növekvő
kapacitással kábelek gyártását tervezik.

Az ingatlan tulajdonosa a Horváth Rudolf Intertransport Kft. Az ingatlan megvásárlása a jövőben
tervezett. Az épület építését a kivitelezési beszerzés keretében kiválasztásra kerülő cég fogja
végezni, majd az épület üzemeltetését a LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. (továbbiakban
Üzemeltető) hajtja végre. A közelmúltban történt telekalakítás következtében a 760/11-es helyrajzi
számra vonatkozóan fölhivatali adatszolgáltatás (tulajdoni lap, térkép másolat) még nem áll
rendelkezésre, ezért a dokumentációban a korábbi megosztást bemutató térképmásolatot és
tulajdoni lapot, valamint a földhivatal felé benyújtott változási vázrajzot mutatjuk be.

A meglévő létesítmény egy 38 589 m2-es területen helyezkedik el. Az épületek beépített területe
7208 m2.

Az újonnan létesítésre kerülő épületcsoport egy ~5,8 hektáros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési
területen első ütemben egy ~15 465 m2-es területű részben két szintes csarnok kerül kialakításra,
melyben helyet kap az irodai funkció is. Ezen épület a későbbiekben bővítésre kerül egy ~10 000
m2-es területű épületrésszel.

A tervezési területen kialakításra kerül továbbá egy 157 m2-es személyi portaépület, illetve egy 73
m2-es teherportaépület és egyéb kiszolgáló épületek (pl. sprinkler), valamint egy 176 férőhelyes
parkoló.

A létesítményben kizárólag kábelek gyártása tervezett, a tevékenység a 314/2005 (XII.25.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak szerint:

Előzetes vizsgálat köteles
tevékenység

3. számú melléklet 128. a) és b) pont
 Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 3 ha

területfoglalástól (~5,8 ha)
 300 parkolóhely felett (176 db)

Egységes
környezethasználati
engedély köteles
tevékenység

2. számú melléklet 12. pont
Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves
oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai
mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel,
fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150
kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás
felett. (A felhasználni tervezett oldószermennyiség a
bővítést követően 0,8 tonna/év, illetve 0,13 kg/h)

Fentiek alapján:
 A létesítmény kapcsán előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges
 A létesítményben felhasznált oldószer mennyisége a rendeletben meghatározott értékeket

nem éri el, így nem egységes környezethasználati engedély köteles

A dokumentáció kidolgozása során az összetartozó tevékenységre tekintettel a meglévő és a
tervezett épület együttes hatását vizsgáljuk környezetvédelmi szempontból.

Az előzetes vizsgálati kérelem az üzleti titok hatálya alá tartozó részeket tartalmaz,
melyek külön dokumentumban kerülnek beadásra. Ezen külön dokumentum tartalmazza a
részletes technológiai leírást, mely szigorúan titkos, így kifüggesztéséhez az LKH Leoni
Kft. nem járul hozzá.

Jelen dokumentáció a tervezett tevékenység előzetes vizsgálatát tartalmazza.
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A LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. (3000. Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.) a DENKSTATT Hungary
Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Hungary Kft,
1037, Budapest, Seregély u. 6.) bízta meg a telephely előzetes vizsgálati dokumentációjának
elkészítésével.

2 ALAPADATOK

Az előzetes vizsgálati eljárás alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze.

2.1 A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyes megnevezése LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft.
Engedélyes székhelye 3000, Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.
Engedélyes adószáma 11175906-2-10
Engedélyes cégjegyzékszáma 10-09-022795
Engedélyes KSH száma 11175906-2732-113-10
Engedélyes KÜJ száma 100218590
Telephely KTJ száma 100627210
Üzemeltető megnevezése LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft.
Üzemeltető székhelye 3000, Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.
Üzemeltető adószáma 11175906-2-10
Üzemeltető cégjegyzékszáma 10-09-022795
Üzemeltető KSH száma 11175906-2732-113-10
Tervezési terület elhelyezkedése Hatvan, Hrsz 760/11
Ingatlan tulajdonosa Horváth Rudolf Intertransport Kft.
Üzemeltető KÜJ száma 100218590
Engedélyes felelős vezetője Achim Weinstock
Település statisztikai azonosító száma 22309
Telephely területe 57 903 m2

Központi EOV koordináták X= 695622 Y= 258767
A tervezett tevékenységek (TEÁOR) 2732 '08 Egyéb elektronikus,

villamos vezeték, kábel gyártása
Tervezett kapacitás Az első ütemben ~28 766 tonna

kábel/év,
A teljes kapacitás idején ~30 097 tonna
kábel/év

Munkarend Folyamatos, 2 műszakban
Alkalmazottak száma 70 fő (teljes kapacitásnál ~120 fő)

2.2 A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE

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

A feladat végrehajtásáért felelős szakértők:

 Jenei Attila okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő (MMK szám: 01-11827):
o Általános fejezetek, és alapállapot
o Technológiai leírás
o Levegőtisztaság-védelem
o Felszín alatti és felszíni vizek védelme
o Hulladékgazdálkodás
o Zajvédelem
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 Dr. Tallósi Béla okl. biológus, természet- és tájvédelmi szakértő (Engedély szám:
016/2011)

o Természetvédelmi fejezet
o Tájvédelmi fejezet

 Földi Levente MSc. Environmental Management, okl. biológus
o Általános fejezetek, és alapállapot
o Technológiai leírás
o Levegőtisztaság-védelem
o Felszín alatti és felszíni vizek védelme
o Hulladékgazdálkodás
o Zajvédelem

Szakértői engedély érvényessége megtekinthető a http://mmk.hu/kereses/tagok honlapon.

2.3 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENGEDÉLYEK

Az újonnan létesítésre kerülő gyártóüzem engedélyeztetése jelen dokumentáció kapcsán kezdődik
el, engedélyek így nem állnak rendelkezésre.

A már üzemelő telephely használatbavételi engedéllyel, valamint levegőtisztaság-védelmi pontforrás
engedéllyel, illetve zajkibocsátási határértékekre vonatkozó határozattal rendelkezik.

2.4 A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLAN HASZNÁLATA, TULAJDONI VISZONYAI

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 760/11) Hatvan város belterületének képezi részét. Földhivatali
besorolása szerint belterületi kivett telephely terület.

A telek tulajdonosa a Horváth Rudolf Intertransport Kft. A közelmúltban történt telekalakítás
következtében a 760/11-es helyrajzi számra vonatkozóan fölhivatali adatszolgáltatás (tulajdoni lap,
térkép másolat) még nem áll rendelkezésre, ezért a dokumentációban a korábbi megosztást
bemutató térképmásolatot és tulajdoni lapot, valamint a földhivatal felé benyújtott változási
vázrajzot mutatjuk be. (A tulajdoni lap, a térképmásolat, és a változási vázrajz az 1.5., 1.6., és 1.7.
Mellékletben található). A terület megvásárlása a fejlesztés későbbi stádiumában várható. A telek
tulajdonosa képviselőjének hozzájárulása a szükséges eljárások lefolytatásához az 1.8. Mellékletben
található.

2.4.1. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN, MEGJELÖLVE A TELEPÍTÉSI HELY SZOMSZÉDSÁGÁBAN
MEGLÉVŐ VAGY TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOKAT

A tervezési terület, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok településrendezési tervben
szabályozott besorolása az alábbi táblázat, illetve térkép szerint adható meg.

1. táblázat A létesítmény környezetének szabályozási tervi besorolása
Irány Funkció, besorolás

ÉNY-i irányban Ge területek, melyek Hatvan belterületén
helyezkednek el

ÉK-i irányban Ge, majd távolabb Gksz területek, melyek Hatvan
belterületén helyezkednek el

DK-i irányban Ge területek, majd Vt, illetve Lk, és Lke területek,
melyek Hatvan belterületén helyezkednek el

DNy-i irányban Köu, majd Lke területek, melyek Hatvan
belterületén helyezkednek el.

A rövidítések értelmezése a szabályozási terv szerint:

 Ge: egyéb ipari gazdasági terület
 Gksz: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek
 Köu: közúti közlekedési és közmű területek
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 Lke: Kertvárosias lakóterületek
 Lk: kisvárosias lakóterületek

1. ábra: A tervezési terület szabályozási terv szerinti környezete

A tervezési terület az érvényben levő szabályozási terv szerint Hatvan belterületén, kijelölt
iparterületen helyezkedik el.

2. táblázat Az üzemelő létesítmény jellemző EOV koordináták
Sorszám EOV X EOV Y

1 695723 258833

2 695855 258716

3 695708 258555

4 695576 258673

3. táblázat A tervezett létesítményt magába foglaló tervezési terület jellemző EOV koordináták
Sorszám EOV X EOV Y Sorszám EOV X EOV Y

1 695575 258672 8 695654 258863

2 695370 258855 9 695707 258816

3 695420 258910 10 695681 258788

4 695427 258918 11 695630 258733

5 695431 258923 12 695626 258728

6 695517 259017 13 695625 258726

7 695670 258881 14 695576 258673
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3 A DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE

3.1 TECHNOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA

A tervezési területen létesíteni tervezett technológia megegyezik az Üzemeltető által hatvani
telephelyén végzett tevékenységgel, mivel a fejlesztés célja ezen tevékenység számára nagyobb
bővítési potenciállal rendelkező helyszín biztosítása. Az előzetes vizsgálati eljárásban a tevékenység
maximális kapacitását vesszük figyelembe, ezzel a legnagyobb várható terhelés hatásait mutatjuk
be. A vizsgálat során kitérünk a meglévő létesítmény környezetre gyakorolt hatásaira is, illetve
tekintettel arra, hogy a két létesítmény összefüggő tevékenységként kezelendő, így hatásaikat a
számítások során együttesen kezeltük.

3.2 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMBA VETT VÁLTOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A tervezett tevékenység kábelek gyártása melynek részeként a 4. fejezetben ismertetett
munkalépéseken keresztül különböző célú kábelek előállítása történik meg.

A telephely telken belüli elhelyezése, illetve az épületen belül a funkciók egymáshoz viszonyított
helyzete kapcsán több, gépészeti, illetve építészeti szempontból a tervezés korai stádiumában
elvetett változat került kidolgozásra. Ezen változatok kapcsán a környezeti hatások az alacsony
kidolgozottságra tekintettel nem voltak érdemben értékelhetők.

A bemutatásra kerülő változat hosszas pénzügyi, logisztikai és technológiai mérlegelést követően
került kiválasztásra.

3.3 A TEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE

A felhasználni tervezett ingatlan területe 57 881 m2. A tervezési területen első ütemben egy ~14
643 m2-es területű részben két szintes csarnok kerül kialakításra, melyben helyet kap az irodai
funkció is. Ezen épület a későbbiekben bővítésre kerül egy ~10 000 m2-es területű épületrésszel.

A tervezési területen kialakításra kerül továbbá két portaépület, valamint egy sprinkler központ, és
sprinkler tartály. A Kölcsey Ferenc utca lakóházainak védelme érdekében a telek DNy-i és DK-i oldala
mentén 4 méter magas földtöltés kerül kialakításra, ezzel a telekhatáron belüli gépjármű közlekedés
zajhatásai csökkenthetővé válnak. A telephelyen emellett személygépjármű parkoló kialakítása
tervezett a munkavállalók számára. A csarnokban a munkavégzés 3 műszakos munkarendben
tervezett az irodai tevékenység kivételével.

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi területek igénybevétele tervezett:

4. táblázat A tervezett létesítmény főbb építészeti mutatói

Jellemzők I. ütem II. ütem

Tervezési terület nagysága 57 881 m2

Beépítettség nagysága 15 465,87 m2 25 338,99 m2

Beépítettség aránya 26,72 % 43,78 %

Zöld felületek nagysága 30 196,08 m2 18 222,96 m2

Zöldfelület aránya 52,17 % 31,48 %

Burkolt felületek nagysága 12 219,06 m2 14 319,06 m2

Burkolt felületek aránya 21,11 % 24,74 %

Személygépjármű parkolók száma 114 db 176 db

A tervezett dolgozói létszám az első ütemben 100 fő, folyamatos 2 műszakos üzemelés mellett, míg
a teljes kapacitás elérése idején ez az érték ~120 főre módosul.
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A tervezett kapacitások az I. ütem idején:

 Meglévő gyártó egység termelése:
o Kábel: évi 26 319 t

 Új gyártó egység termelése:
o Kábel: évi 2 447 t

Az összegzett termelés az I. ütem idején 28 766 t/év.

Tervezett kapacitások a II. ütem idején:

 Meglévő gyártó egység termelése:
o Kábel: évi 26 319 t

 Új gyártó egység termelése:
o Kábel: évi 4 078 t

Összegzett termelés az II. ütem idején 30 097 t/év.

A tervezett anyagfelhasználás a teljes kapacitás elérése idején:

 Réz huzal: évi 21 616 t,
 Drót: évi 421 t,
 Fólia: évi 36 t,
 PVC: évi 7219 t
 PP: évi 1 358 t
 PU: évi 936 t
 Kalcium-sztearát: évi 1,5 t

Összegzett alapanyag felhasználás az teljes kapacitás elérése idején 31 587 t/év.

A parkoló szám kapcsán engedélyes az OTÉK-ban foglalt előírásokat, illetve a már üzemelő
gyáregységben felmerült igényeket vette figyelembe.

A felhasználni tervezett főbb energiaáramok, illetve közműigények a teljes kapacitás megvalósulása
esetén:

 Villamos fogyasztás: 1 296 000 kWh/év
 Gázfogyasztás: 118 000 m3/év
 Ivóvíz fogyasztás: 1 250 m3/év
 Szennyvíz mennyisége: 1 250 m3/év

3.4 A TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

A tervezési terület jelenleg nincs használatban. Művelés alól kivett, mezőgazdasági művelés alatt
nem álló, természetes lágy szárú növényzettel fedett terület. Az ingatlan jelenlegi állapotát, illetve
elhelyezkedését az alábbi ábrák mutatják.
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2. ábra: A tervezési terület alapállapota (forrás: Google Street View)

3. ábra A létesítmény tervezett helyszínrajza és környezete
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3.5 A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE

A csarnok kialakítása jellemzően 1 szintes, illetve részben 2 szintes. A technológiai igényeknek
megfelelően a csarnok épülete jellemzően 3 síkban jelentkezik. A csarnok ennek megfelelően 12,5,
8,1 és 4,6 méteres tömbökből tevődik össze.

Kialakításra kerülnek továbbá az üzemeléshez szükséges közlekedő utak, illetve 176 férőhelyes
személygépjármű parkoló, valamint egy 157 m2-es személyporta, illetve egy 73 m2-es teherporta.

A tervezett létesítmények elhelyezkedése, közvetlen környezete a 2.1 és 2.2 Mellékletben csatolt
átnézeti helyszínrajzon megtalálható. A tervezési területen tervezett létesítmény a 2.3. Mellékletben
csatolt részletes helyszínrajzon látható.
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4 TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az LKH Leoni Kft. a világ egyik legjelentősebb kábeleket, optikai kábeleket, huzalokat, és
kábelrendszereket gyártó vállalata. Termékeit főleg autóipari nagyvállalatoknak szállítja világszerte.
A cég magyarországi leányvállalata 1997-ben kezdte meg gyártási tevékenységét Hatvanban. Fő
profilja egy eres, illetve két eres fonatolt kábelek gyártása, melyek a magyar, illetve környező
országbeli autóipari felvevőpiacokra kerülnek első sorban. A növekvő piaci igények fényében a
vállalat a gyártási tevékenység bővítése, illetve korszerűsítése mellett döntött.

A gyártási tevékenység során jellemzően az alapanyagként beszállításra kerülő huzalból fonatolással
kerül előállításra a kábel, melyet PVC bevonattal látnak el, melyre a szükséges információkat
rányomtatják.

A jelenlegi tevékenység során tehát nagyobb mennyiségben rézhuzalt és PVC granulátumot
használnak fel.

A tervezett létesítményben a helyett Polipropilén és Poliuretán bevonat kialakítása tervezett.
Egyebekben a tervezett technológia közel azonosnak mondható.

A létesítmény környezetre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében az alábbi beavatkozások
végrehajtása tervezett:

 A telephely Kölcsey Ferenc utcai 30, illetve 36 férőhelyes parkolója a fejlesztés részeként
használaton kívül helyezésre kerül, a kapacitás igényeket a fejlesztési területen kialakításra
kerülő 176 férőhelyes parkolóban fogják biztosítani

 A tehergépjárművek okozta zajterhelés minimalizálása érdekében a fejlesztési területre
történő belépés (teher-, illetve személy porta) a Kölcsey Ferenc utca lakóházas területének
legszélén, a Robert Bosch Kft. telephelye irányában helyezik el. A telken belüli kamion
közlekedés mind az új, mind a meglévő telephelyen úgy lesz kialakítva, hogy tolatás ne
váljon szükségessé, ezzel a többlet zajterhelés elkerülhető.

 A zajterhelés további csökkentése érdekében a Kölcsey Ferenc utca irányában a telekhatár
mentén, illetve derékszögben a két létesítmény között (megszakítva a telkek közötti
közlekedés érdekében) 4 méter magas földtöltés kerül kialakításra. A földtöltés célja a
parkolóból, illetve a tehergépjármű forgalomból származó zajterhelés további csökkentése.

4.1 A TECHNOLÓGIA KÖRNYEZETI HATÁSAI

Az üzemelő létesítményben 6 db bejelentésre kötelezett pontforrás üzemeltetése történik
levegőtisztaság-védelmi engedély alapján az alábbiak szerint:

 P1-P2 források: Gázkazánok füstgáz elvezetése
 P4-P6 források: A PVC felhasználó területek elszívásai
 P7-es forrás: Nyomtató terület elszívása

A tervezett létesítményben több bejelentésre kötelezett fűtési eredetű pontforrás létesítése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység fűtési hőigényének ellátására 3 db 290 kW-os teljesítményű
kondenzációs kazán telepítése tervezett. A gázégők Low-NOx technológiával rendelkeznek, így a
várható környezetre gyakorolt hatások nem lesznek jelentősek. Ezek a P8-P10 források

A tervezett épületben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretán bevonat
kialakítása tervezett, mely vonatkozásában a P4-P6 forrásokhoz hasonló kibocsátás a németországi
tapasztalatokból kiindulva nem ismert, ezért a technológiához kapcsolódó források kizárólag a
nyomtató területek elszívásához kapcsolódnak. Ezek a P11-P24 források.

A hűtő berendezéseket az iroda tetején tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsolódóan zaj hatások
várhatóak a környezetben.

A telephelyen várhatóan szociális használatból származó szennyvíz keletkezik melyet a település
szennyvízcsatornájába bocsát ki.
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A csapadékvíz a területen létesülő szikkasztó rendszerbe kerül, a burkolt felületekről lefolyó
esetlegesen szennyezett csapadékvíz CE jelöléssel rendelkező olajfogóban kerül megtisztításra a
szikkasztóba bocsátás előtt.

A létesítményben keletkező hulladékok jelentős része a kábelek gyártásából eredő fém, illetve
szigetelőanyag hulladék, valamint szennyezett csomagolási hulladékok. Emellett kommunális
hulladék keletkezésével kell számolni a telephelyen. A keletkező hulladékok gyűjtésére üzemi
gyűjtőhely kerül kialakításra a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint.

4.2 AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fázisát tükrözik, melyek a kivitelezési munkálatok
megkezdéséig még kis mértékben módosulhatnak. A dokumentációban bemutatásra kerülő adatok
minden esetben a legrosszabb eset feltételezése mellett kerültek bemutatásra. A bemutatott
technológia a hatvani üzemelő telephelyen már alkalmazott technológiákat tükrözik, így lényegi
eltérés a környezeti hatások kapcsán kizárólag a PVC bevonáshoz kapcsolódó források kapcsán
várható, mely az újonnan létesíteni tervezett épületben nem kerül telepítésre.

Ennek megfelelően a későbbi építési engedélyeztetés során bemutatásra kerülő állapot környezeti
hatásai a jelen dokumentációban bemutatottnál csak kisebbek lehetnek.

4.3 A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE,
SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE

4.3.1. ÉPÍTÉS IDŐSZAKÁBAN

Az építés időszakában várható forgalomnövekményeket a jelenleg tervezett beruházásra határoztuk
meg.

A tervezési területen az alábbi, jogszabályi előírások alapján meghatározott rétegrendek kialakítása
várható a közlekedő, illetve egyéb burkolt felületeken, valamint az épületek padlószerkezete
vonatkozásában:

Burkolt felületek (utak- és térburkolatok) (I. ütem: 12 219 m2; II. ütem +2 100 m2):

 20 cm aszfalt
 20 cm CKT beton
 30 cm zúzottkő

Épületek belső burkolata (I. ütem: 15 465 m2; II. ütem +9 873 m2)

 200 mm vtg. vasbeton ipari padlólemez
 2x0,2 mm vtg. PE fólia
 20 mm vtg. zúzottkő ágyazóréteg (0-15 mm frakció)
 230 mm vtg. zúzottkő ágyazóréteg (10-40 mm frakció)
 230 mm vtg. zúzottkő ágyazóréteg (10-60 mm frakció)

A nagyobb volumenben megjelenő anyagok teljes várható anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza.

5. táblázat A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek a beruházás ütemei szerinti
bontásban [m3]

Várható mennyiség (m3)
I. ütem II. ütem

Aszfalt 2444 420
Beton 5537 2395

Zúzott kő 10 780 5171
Térkő 2444 420
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Az építés során tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, aszfaltozás, illetve az alaprétegek
elkészítése. A fentiek figyelembe vételével a várható terhelést a két ütemre külön szükséges
figyelembe venni, mivel a két ütem között minimum egy év telik el.

A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán:

 I. ütem: 5 537 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 2 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 4 tgk/óra, és 48 tgk/nap.

 II. ütem: 2 395 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 1 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 2 tgk/óra, és 24 tgk/nap.

A várható forgalomnövekmény a zúzottkő beszállítása kapcsán:

 I. ütem: 10 780 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 2 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 4 tgk/óra, és 48 tgk/nap.

 II. ütem: 5 171 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 1 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 2 tgk/óra, és 24 tgk/nap.

A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán:

 I. ütem:2 444 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 1 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 2 tgk/óra, és 24 tgk/nap.

 I. ütem:420 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán
jelentkezik, tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.

A fenti anyagszállítások közül a legszámottevőbb az építőanyag beszállítás, mely kapcsán nem
zárható ki, hogy a forgalmak összeadódnak.

A területen kitermelésre kerülő talaj a jelenlegi tervek szerint teljes egészében a zajvédő töltésben
kerül felhasználásra a telken belül.

A későbbi számítások során a maximális tehergépjármű/nap értékkel számolunk a két ütemre
vonatkozóan:

 I. ütem: 120 tgk/nap
 II. ütem: 60 tgk/nap

A belterületi szakaszok terhelésének elkerülése érdekében a járművek a 21-es úton és az M3-as
autópályán keresztül fognak közlekedni.

4.3.2. ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

A létesítmény üzemeltetése során a maximális kapacitást figyelembe véve az alábbi forgalom várható
az egyes napszakokban:

6. táblázat A létesítmény által generált többlet forgalom bontása műszakonként, illetve jármű
kategóriánként

Napszak Órai csúcs Összesen

Személygépjármű
06:00-14:00 60 120
14:00-22:00 60 120
22:00-06:00 0 0

Nehézteher gépjármű
06:00-16:00 2 12
16:00-22:00 2 11
22:00-06:00 0 0

A táblázatban megadott értékek nem veszik figyelembe az adott órán belüli oda-vissza közlekedést,
tehát a közutak mentén ezen értékek duplázandók. A személygépjárművek esetében az eddigi
tapasztalatok szerint a parkolóba beálló járművek (melyek legalább ~8 órán keresztül ott is
maradnak) és a műszakváltás elmenő járművei között egy óra időintervallum van, tehát az érkező
és elmenő járművek hatása két órára oszlik szét.
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A szállítójárművek várhatóan az M3 autópályát fogják használni, a 21-es úton keresztül.

A személygépjármű forgalom várhatóan csak kis mértékben veszi igénybe az M3-as autópálya, 21-
es út útvonalat, mivel információink szerint a dolgozók nagyobb része Hatvanban lakik. Ennek
megfelelően a személygépjárműforgalom megoszlik 25-75%-ban megoszlik az M3 autópálya, 21-es
út, és Hatvan egyéb belterületi útjai között. Ezekre az utakra forgalmi adatok nem állnak
rendelkezésre, de a közelben elhelyezkedő egyéb jelentős dolgozói létszámmal bíró ipari
létesítmények által generált forgalom, és a jelenleg a Leonihoz tartozó forgalom mellet a beruházás
által okozott növekmény elhanyagolhatónak mondható.

4.4 A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ
MŰVELETEK

A tervezési terület, illetve annak közvetlen környezete rendelkezik a szükséges közmű csatlakozási
lehetőségekkel, így a fejlesztés nem teszi szükségessé kapcsolódó műveletek végrehajtását.

A tervezett létesítmény méretei emellett nem teszik szükségessé egyéb műveletek végrehajtását
sem a kivitelezés, sem az üzemelés, sem a felszámolás fázisában.

4.4.1. A TELEPÍTÉS MIATT MEGNYITOTT BÁNYAÜZEM, CÉLKITERMELŐHELY VAGY LERAKÓHELY LÉTESÍTÉSE ÉS
ÜZEMELTETÉSE, A TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TEREPRENDEZÉS VAGY MEDERKOTRÁS

A projekt kapcsán bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése nem szükséges. A szükséges alapanyagok
beszerezhetők a jelenleg is üzemelő építőipari létesítményekből. A területen hulladék nem található,
anyagkiszállítás a területről előreláthatólag nem várható.

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

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások az 4.3.1 fejezetben kerültek megadásra.

Az előzetes tervek szerint a létesítés szoros ütemterv alapján kerül végrehajtásra, így jelentősebb
tárolás, raktározás a kivitelezés során nem lesz szükséges.

A létesítés kapcsán vízrendezés végrehajtása nem szükséges.

4.4.3. A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS ÉS
SZENNYVÍZKEZELÉS

A létesítményben ipari jellegű szennyvíz kezelése nem várható. A keletkező kommunális szennyvíz
a települési csatornahálózatba kerül bevezetésre. A telephelyen belül erre tekintettel szennyvíz
kezelés, vagy szennyvíz előtisztítás (zsírfogó, stb. használata) nem tervezett, illetve nem szükséges.

A csapadékvíz a területen belül kialakítandó szikkasztó rendszerbe kerül bebocsátásra a fejlesztés
végrehajtását követően. A parkolók, utak felületéről lefolyó csapadékvizet CE jelöléssel ellátott
olajfogó berendezés (Hauraton SKGBP60, vagy azzal megegyező egyéb leválasztó berendezés)
segítségével tisztítják a szikkasztóba bocsátás előtt.

A létesítményben a tevékenységhez kapcsolódóan szennyeződésmentes fémhulladék, szigetelőanyag
hulladék, valamint kommunális hulladék keletkezésével kell számolni. Emellett kisebb mennyiségben
nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezése várható a karbantartási, tisztítási munkálatok,
illetve a minőségbiztosítás kapcsán. A hulladékok szelektív gyűjtése tervezett.

A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel végezteti az
üzemeltető. A hulladék elszállításig történő tárolása az üzemi hulladékgyűjtő területeken fog történni.
A hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a hulladékgazdálkodási fejezetben található.
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4.4.4. AZ ENERGIA- ÉS VÍZELLÁTÁS, HA AZ SAJÁT ENERGIAELLÁTÓ-RENDSZERREL VAGY VÍZKIVÉTELLEL
TÖRTÉNIK

A létesítményben nem tervezett erőmű, és saját használatú kút létesítése. A fűtési igények
kielégítése lokálisan, kondenzációs kazánok telepítésével, tervezett. A létesítmény üzemeltetéséhez
földgáz, ivóvíz és villamos energia szükséges, melyeket külső szolgáltatók biztosítanak.
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5 A TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK ALAPÁLLAPOTA

5.1 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Hatvan város belterületének. Az ingatlan közvetlen
környezetében ennek megfelelően gazdasági területek, lakott területek, valamint közlekedő utak
találhatóak.

A létesítmény szűkebb és tágabb környezete az alábbiak szerint írható le:

 ÉK-i irányban Hatvan ipari területe, távolabb kereskedelmi területek találhatóak.
 ÉNY-i irányban Hatvan ipari területe található. Távolabb az M3-as autópálya húzódik.
 DNy-i irányban Hatvan kertvárosias lakóterülete található. A legközelebbi lakóház a

telekhatártól 17 méterre található.
 DK-i irányban Hatvanon belüli vegyes területek, illetve lakóházas környezet található. A

legközelebbi lakóházak minimálisan ~60 méterre helyezkednek el a telekhatártól.

A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak
össze:

 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca lakóházai (kertvárosias terület), minimális távolság a tervezési
terület telekhatárától: ~17 m

 Hatvan, Május 1. utca (kertvárosias terület), minimális távolság a tervezési terület
telekhatárától: ~60 m.

5.2 DOMBORZATI VISZONYOK1

A kistáj 97 és 209 m közötti tszf-i magasságú teraszos hordalékkúpsíkság, Hatvan-Hort vonalában
tereplépcsővel különül el a hegyvidéki területek hegylábfelszínétől. Az átlagos relatív relief 5 m/km2,
Ny-on és É-on ennél magasabb értékek jellemzik. A kistáj középső és DK-i része a hullámos síkság,
ill. az alacsonyabb fekvésű, enyhén tagolt síkság, Ny-i része az alacsony domblábi hátak és lejtők,
É-i része a közepes magasságú tagolt síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A felszín D felé
enyhén lejt. A Zagyva és a Galga hordalékkúpján három, orográfiailag és felszínalaktanilag különböző
rész különíthető el. A középső rész feltöltött síkságán csak az 1-2 m mély, elhagyott holtmedrek
jelentenek változatosságot. A Ny-i és a K-i részen (főként az utóbbin) futóhomok formák is
találhatók.

5.3 ÉGHAJLAT, METEOROLÓGIA2

Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú kistáj.

Az É-i részeken kevéssel 1950 óra alatt alakul az évi napfénytartam, de a D-i részeken megközelíti
a 2000 órát is. A nyári időszak napsütéses órainak száma 780, a télié 180.

Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C, de az É-i részeken kevéssel 10,0 °C alatt marad. A vegetációs
időszaki átlag 17,0 es 17,5 °C között alakul (É-on a hűvösebb), Ápr. 1-4. között a napi közép 10 °C
fölé emelkedik, majd 197-200 nap múlva, okt. 18-20-án süllyed ismét 10 °C alá. A fagymentes
időszak É-on ápr. 15. körül kezdődik, és okt. 25. körül ér véget (190 nap); közepén ápr. 10-től okt.
28-ig (kb. 200 nap), D-en pedig kb. ápr. 5-től okt. 28-ig (kb. 204 nap) tart. Az évi abszolút
hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C, ÉNy-on 33,5 °C, az abszolút minimumok átlaga pedig-
16,0 °C körüli.

A csapadék évi összege 520-560 mm, de a kistáj Ny-i részein eléri az 570 mm-t is. Az évi
mennyiségből 300-320 mm a vegetációs időszakban hullik. A 24 óra alatt lehullott legtöbb
csapadékot, 190 mm-t, Hatvanban jegyezték fel. A hótakarós napok száma ÉNy-on 36, DK-en 32
körüli, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm.

1Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)
2 Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)
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Az ariditási index 1,25-1,33, Ny-on 1,24 alatti. Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, második helyen a
DK-i irány áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/ s között van. A közepes hő- és a kis vízigényű
növényi kultúráknak megfelelő az éghajlat.

5.4 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A tervezett építési terület, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.
(X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján a 10. sz. légszennyezettségi zónába – „Az ország többi
területe, kivéve a kijelölt városokat” – tartozik.

7. Táblázat A 10. zónához tartozó területek jellemző háttér szennyezettsége:
Szennyező

anyag SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talajközeli
ózon

Zónacsoport F F F E F O-I

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

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

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

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

 PM10 esetében a levegőterheltségi szint a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

 Talaj közeli ózon esetében a levegőterheltségi szint meghaladja célértéket.

Hatvan településen az Országos Levegőtisztaság-védelmi Mérőhálózatba tartozó automata vagy
manuális mérőberendezés nem üzemel. A tervezési területhez legközelebb eső automata
mérőberendezés Salgótarjában található, egy nagyon hasonló környezetben, így ennek a
mérőberendezésnek az adatait vettük figyelembe.

A vizsgálat során figyelembe vehető alap adatokat a mérőkonténer 2016. évi mérési eredményei
alapján határozzuk meg.

8. táblázat Háttérszennyezettség a Salgótarján, automata mérőberendezés alapján
NO2 NOx CO PM10 O3

Háttérszennyezettség (µg/m3) 13,8 20,4 534 31 48,1

9. táblázat Légszennyezőanyagok imissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)

Szennyezőanyag
Légszennyezettségi

határérték - 60
perces (µg/m3)

Légszennyezettségi
határérték - 24
órás (µg/m3)

Légszennyezettségi
határérték – éves

(µg/m3)

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szilárd nem toxikus
por - 50 40

5.5 FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG3

5.5.1. A TERÜLET FÖLDTANI JELLEMZŐI

A mélyben az eltemetetten is kiemelkedő Tura-Hatvan-rögvonulat triász, eocén és oligocén kori
képződményeire több 100 m vastag (agyagos, homokos) pannóniai rétegek, erre pedig mintegy 20-
25 km szélességben a Zagyva-Galga hordalékkúpja települt. A würm végén az Alsó-Zagyva völgy

3 Forrás: Magyarország Kistájainak katasztere (Budapest 2010.)
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süllyedése következtében megerősödő bevágódás során az eredeti legyező alakú hordalékkúp K-i és
Ny-i szegélye szárazon maradt. A Ny-i rész homokbuckás térszínét 2-8 m-es löszlepel fedi. A K-i
szárny homokját a későglaciálisban és esetleg a mogyoró fázisban a szél formálta tovább: helyenként
vékony löszös homoktakaró is fedi. A középső részt, amely a szabályozásokig mocsaras terület volt,
fiatal öntésképződmények borítják,

5.5.2. TALAJTANI JELLEMZŐK4

A tervezési terület környezetében a már meglévő gyártócsarnok bővítése kapcsán végrehajtott
talajmechanikai feltárások eredményei alapján a terület talajtani jellemzői az alábbiak szerint
foglalhatóak össze:

A vizsgált bővítés helyszínén a kijelölések alapján 4 db egyenként 8,0 fm mély és egy 3,0 fm mély
kisátmérőjű fúrást, valamint 4 db egyenként 8,0 fm mély dinamikus szondázást készítettek 2006.
április 25-én. A fúrások terepszint alatt 0,3-1,9 m vastag puha humuszos, agyagos termőföld alatt
többnyire még sodorható állapotú, viszonylag gyenge teherbírású, térfogatváltozó sovány és közepes
agyagot harántoltak 3,5-5,2 m vastagságban. Ez alatt a fúrások talppontjáig (terepszint alatt 8,00
m) közepesen tömör állapotú, közepes teherbírású, helyenként iszapos homoklisztes homok
található.

5.5.2.1. A TALAJ SZENNYEZETTSÉGI ALAPÁLLAPOTA

A talaj szennyezettségi állapota vonatkozásában mérési eredmények nem állnak rendelkezésre.

5.5.3. FELSZÍN ALATTI VÍZ

A tervezési terület környezetében a már meglévő gyártócsarnok bővítése kapcsán végrehajtott
talajmechanikai feltárások eredményei alapján a terület talajvíz jellemzői az alábbiak szerint
foglalhatóak össze:

A talajvíz nyugalmi szintjét terepszint alatt 1,20-1,60 m-rel a118,52-119,21 mBf szinteken mérték.
A talajvíz felszíne K-i irányban esik és a területen enyhe nyomás alatt áll. A fúrásokból vett talajvíz
a vegyvizsgálatok alapján beton és vasbeton szerkezetekre nézve nem agresszív (SO4= 400 mg/l,
Cl=60 mg/l, pH=7,1).

4 Geoszféra Kft. talajmechanikai szakvéleménye (Munkaszám: 1030, dátum: 2000.06.30)
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5.5.4. VÍZBÁZIS VÉDELMI VÉDŐTERÜLETEK

A tervezési terület vonatkozásában vízbázis védelmi védőterületi érintettség nem áll fenn.

A legközelebb elhelyezkedő vízbázis a Hatvan városi vízbázis részét képezi, és a telekhatártól 690
méterre helyezkedik el.

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

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

A terület besorolása: 2a, 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek. A vonatkozó térkép az alábbi
ábra szerint.

5. ábra A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása
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5.6 FELSZÍNI VIZEK

A létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. A tervezési terület tágabb
környezetében helyezkedik el Zagyva folyó, illetve egyéb víztestek az alábbiak szerint.

A tervezési területhez legközelebbi felszíni víztestek:

 Herédi-Bér-patak: ~1250 méter
 Zagyva: ~1490 méter
 Névtelen-7038 (tó): ~1760 méter

A felszíni vízfolyások alapállapotára vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre.

6. ábra Felszíni vizek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében

5.7 TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

A létesítmény közvetlen környezetében természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes
területek nem találhatóak.

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

 A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek távolsága:
o Legközelebbi ökológiai folyosó (Herédi-Bér patak környezete): 1100 méter

 Védett és fokozottan védett természetvédelmi területek:
o Legközelebbi tájvédelmi körzet (Gödöllői TK): 14220 méter
o Legközelebbi természetvédelmi terület (Turai-legelő TT): 7580 méter

 Natura 2000 területek minimális távolsága:
o Különleges természet megőrzési terület (Boldogi Vajda-rét): 6930 méter
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7. ábra Az ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében

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

5.8 MŰVI ELEMEK VÉDELME

A létesítmény közvetlen környezetében ipari és kertvárosias területek találhatóak. Az érintett
helyrajzi számú ingatlan nem szerepel a nyilvános adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-
epites.hu/).

5.9 ZAJVÉDELEM

A tervezési terület környezetében Hatvan településen elhelyezkedő legközelebbi lakóterületek
környezetében alapállapoti zajmérés került végrehajtásra 2018 január 26-án és 29.-én.

Mérési pontok ismertetése:

10. táblázat A létesítmény környezetében elhelyezkedő ingatlanok zajvédelmi alapállapota [dB(A)]
Mérési
pont
jele

Mérési pont
Háttérterhelés

Besorolás
Határérték

Nappal Este Éjjel Nappal Éjjel

M1 0357/2 tanya 46 - - egyéb ipari 60 50
M2 Kölcsey F. utca 88. 47 40 46 kertvárosias 50 40
M3 Kölcsey F. utca 76. 46 37 46 kertvárosias 50 40
M4 Kölcsey F. utca 56. 43 37 41 kertvárosias 50 40
M5 Mészáros L. utca 73. 42 47 - kertvárosias 50 40
M6 Május 1. u. 4. vonalában 44 - - vegyes 55 45
M7 Május 1. u. 3. 41 - - vegyes 55 45
M8 Május 1. utca 12-14. - 44 - vegyes 55 45
M9 Május 1. utca 8. - 46 46 vegyes 55 45

M10 Május 1. utca 6., emeleti
erkélyen - 47 47 vegyes 55 45



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 29

A mérési pontok elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.

10. ábra: A zajmérési pontok elhelyezkedése
A vizsgált lakókörnyezetben a zajterhelést döntően az M3-as autópálya közlekedési zaja határozta
meg, egyedül az üzem közvetlen környezetében, a Május 1. utca páros oldalán lévő lakóépületeknél
lehetett az üzemtől származó (feltehetően a tetőn lévő, nyitott szellőzőablakokon kiszűrődő) zajt
észlelni, azonban az üzemtől származó zajterhelést az M3-as autópálya zajától függetlenül itt sem
lehetett egyértelműen meghatározni.

A Május 1. utca 6. és 8. sz. lakóházaknál felvett zajszínképet összehasonlítva a „tisztán” autópálya-
zajjal terhelt mérési pontokon kapott zajszínképekkel látható a 2 500 Hz fölötti
frekvenciatartományban észlelt kiemelkedés, ami érzékszervi észleléssel is hallható volt, és ami
feltehetően az üzemépület tetején lévő nyitott szellőzőablakoktól származott.

Az előbb leírtak alapján, az üzemcsarnok tetején lévő szellőzőablakoktól származó zaj a Május 1.
utcai lakóházaknál észlelhető volt, de az M3 autópálya zaja mellett az okozott zajterhelés nem volt
egyértelműen meghatározható.

Ugyanakkor, a mért zajszínképek összehasonlításával ez a hatás kimutatható. A 11. ábra az A-
súlyozású zajszínképeket mutatja. Az M2-M3-M4 jelű pontokon a „tisztán” M3-as autópálya
zajhatása, az M9 jelű ponton pedig a tetőtől származó zaj jellege látható. Ez utóbbinál a 2 500 Hz
fölötti frekvenciatartományban látható „kiemelkedés” mutatja a tető zajkibocsátását. Ennek alapján
az üzemcsarnok-tető zajkibocsátás olyan felületi zajforrással jellemezhető, ami a Május 1. utcai
lakóépületek üzem felőli homlokzata előtt legalább LA = 40 dB zajterhelést eredményez.



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 30

11. ábra: A-súlyozású zajszínképek az M2-M3-M4, és M9 jelű mérési pontokon

Az okozott zajterhelés pontosítása érdekében ellenőrző mérés került végrehajtásra 2018. február
15.-én a Hatvan Május 1. u. 8. sz. és 12. sz. alatti lakóépületek vonatkozásában, mely során az
alábbi üzemállapotok kerültek mérésre:

1. Minden nyitott I.: A gyártócsarnok két ajtaja és a tetőszellőzők nyitva
2. Minden nyitott II.: ugyanaz megismételt méréssel
3. Csak a tetőszellőzők nyitva: Ajtók csukva, csak a tetőszellőzők vannak nyitva
4. Csak a kapuk nyitva: A tetőszellőzők csukva, csak a két ajtó nyitva
5. Minden csukva: Az ajtók és a tetőszellőzők is csukva

A mérés egyéb zajforrások esetén (targoncahasználat, stb.) szüneteltetésre került. Az 5. mérés
eredményét kvázi alapzaj szintnek lehet tekinteni, így korrigálhatóak a mért eredmények a tényleges
terhelések meghatározása érdekében.

A mérési eredményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Üzemállapotok Mérési eredmény „Alapzajjal” korrigált érték
Május 1. u. 8. Május 1. u. 12 Május 1. u. 8. Május 1. u. 12

1 44,6 44,8 41,5 41,9
2 44,8 44,8 41,9 41,9
3 42,7 43 35,8 37,1
4 44,4 44,1 41,1 40,4
5 41,7 41,7 - -
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Az egyes üzemállapotok mellett meghatározott zajszínképek az alábbi ábra szerint alakultak.

12. ábra: A mért zajszínképek alakulása a 2018.02.18-án végrehajtott mérés során

A mérési eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le:

 A Május 1. utca lakóházai kapcsán az autópálya és az Üzemeltető működő létesítményének
együttes hatása észlelhető.

 Az üzemelő létesítmény hatása jellemzően a magasabb (2500 Hz feletti)
frekvenciatartományban jelentkezik.

 A hatás mértékét jelentősen befolyásolja a nyílászárók nyitott, illetve zárt állapota.
 A homlokzati gyorskapuk nyitva tartása kritikusabb, mint a tető felülvilágítók nyitott állapota
 Összevetve a 11. ábra és a 12. ábra 2500 Hz feletti értékeit kijelenthető, hogy a 2. mérés

időszakában a zajterhelés mértéke közel 5 dB-vel alacsonyabb volt a kritikus tartományban,
mely feltételezhetően az adott nap alacsonyabb termelési volumenére volt visszavezethető.

A Május 1. utca lakóházai terhelésének minimalizálása érdekében javasoljuk betartani az alábbi
korlátozásokat:

 Tekintettel arra, hogy a tehergépjármű közlekedés átpozícionálásra kerül a lakóházakkal
ellentétes oldalra, javasoljuk a DK-i homlokzaton elhelyezkedő gyorskapuk használatát
megszüntetni.

 Amennyiben ez nem megoldható, a gyorskapuk nyitva tartását minimalizálni kell. Különösen
fontos az éjszakai időszakban elkerülni a folyamatos nyitott állapotot.

 Alacsonyabb termelési kapacitás esetén a mérési eredmények alapján nyitott nyílászárók
mellett is tarthatóak a határértékek, azonban ilyen esetben is javasoljuk egyeztetni az
érintett lakosokkal ez esetleges panaszok kapcsán.

 A felülvilágítók a komfortigények betartása érdekében nyitva tarthatóak, amennyiben ez
szükséges.

5.10 KÖZLEKEDÉS

A létesítménybe irányuló tehergépjármű forgalom, a belterületek terhelésének csökkentése
érdekében várhatóan az M3-as autópálya, 21-es út, Robert Bosch út útvonalon közlekedik majd.
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Hatvan belterületén a 21-es út forgalmi állapota vonatkozásában rendelkezünk információval, mely
a Robert Bosch utat és az M3-as autópályát összekötő út. Hatvan egyéb belterületi útjaira forgalmi
adatok nem állnak rendelkezésre, de a közelben elhelyezkedő egyéb jelentős dolgozói létszámmal
bíró ipari létesítmények (pl. Robert Bosch, Horváth Rudolf) által generált forgalom, és a jelenleg a
Leonihoz tartozó forgalom mellet a beruházás által okozott növekmény elhanyagolhatónak mondható
ezeken az utakon.

Az érintett országos közutak alapállapoti forgalmát az alábbiak szerint adjuk meg az alapállapot, a
kivitelezés és az üzemelés éveire.

11. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak alapállapoti forgalmi terhelése
[j/nap] (2016)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 32572 9217
Kis tehergépkocsi 5921 1074

Szóló busz 259 112
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1205 146

Nehéz tehergépkocsi 814 142
Pótkocsis tehergépkocsi 437 55

Nyerges szerelvény 3172 416
Speciális 7 20

Motorkerékpár 103 61

Az építés I. üteme várhatóan 2018. szeptember és 2019 július között tervezett, így az üzemelés 1.
üteme 2019. júliusában várható. Az építés Ennek megfelelően a vizsgálandó évek előreszámított
alapállapoti forgalma az alábbiak szerint alakul.

A forgalom előreszámítása az ÚT 2-1.118:2005, valamint az e-ÚT 02.01.21:2009 útügyi előírások
figyelembe vételével történt meg.

12. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az I. ütem kivitelezésének az
időszakában (2018)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34201 9678
Kis tehergépkocsi 6217 1128

Szóló busz 267 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1277 156

Nehéz tehergépkocsi 863 152
Pótkocsis tehergépkocsi 463 59

Nyerges szerelvény 3362 445
Speciális 7 21

Motorkerékpár 105 63
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13. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos az I. ütem üzemelésének időszakában (2019)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34852 9862
Kis tehergépkocsi 6335 1149

Szóló busz 272 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1313 161

Nehéz tehergépkocsi 887 156
Pótkocsis tehergépkocsi 476 61

Nyerges szerelvény 3457 458
Speciális 8 22

Motorkerékpár 107 64

14. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon a II. ütem kivitelezésének az
időszakában (2020)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 35829 10047
Kis tehergépkocsi 6513 1171

Szóló busz 275 115
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1350 165

Nehéz tehergépkocsi 912 160
Pótkocsis tehergépkocsi 489 62

Nyerges szerelvény 3553 470
Speciális 8 23

Motorkerékpár 108 65

15. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos a II. ütem üzemelésének időszakában (2021)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 36481 10231
Kis tehergépkocsi 6632 1192

Szóló busz 280 116
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1386 169

Nehéz tehergépkocsi 936 165
Pótkocsis tehergépkocsi 503 64

Nyerges szerelvény 3648 483
Speciális 8 23

Motorkerékpár 109 65

16. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon a távlati időszakában (2036)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 49184 13088
Kis tehergépkocsi 8941 1525

Szóló busz 352 115
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Csuklós busz 7 2
Közepesen nehéz

tehergépkocsi 1880 239

Nehéz tehergépkocsi 1270 233
Pótkocsis tehergépkocsi 682 90

Nyerges szerelvény 4948 682
Speciális 11 33

Motorkerékpár 121 48

5.10.1. VÁRHATÓ FORGALOM AZ I. ÜTEM ÉPÍTÉSI FÁZISÁBAN

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon:

17. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
I. ütem építési fázisában [j/nap] (2018)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34201 9678
Kis tehergépkocsi 6217 1128

Szóló busz 267 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1277 156

Nehéz tehergépkocsi 983 272
Pótkocsis tehergépkocsi 463 59

Nyerges szerelvény 3362 445
Speciális 7 21

Motorkerékpár 105 63

5.10.2. VÁRHATÓ FORGALOM AZ I. ÜTEM ÜZEMELÉSI IDŐSZAKÁBAN

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon az üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban.

18. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
I. ütem üzemelési fázisában [j/nap] (2019)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34902 9912
Kis tehergépkocsi 6335 1149

Szóló busz 272 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 1313 161

Nehéz tehergépkocsi 927 196
Pótkocsis tehergépkocsi 476 61

Nyerges szerelvény 3457 458
Speciális 8 22

Motorkerékpár 107 64
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5.10.3. VÁRHATÓ FORGALOM A II. ÜTEM ÉPÍTÉSI FÁZISÁBAN

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon:

19. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
II. ütem építési fázisában [j/nap] (2020)

M3-as autópálya 21-es főút

Személygépkocsi 35829 10047

Kis tehergépkocsi 6513 1171
Szóló busz 275 115

Csuklós busz 5 2
Közepesen nehéz

tehergépkocsi 1350 165

Nehéz tehergépkocsi 972 220
Pótkocsis tehergépkocsi 489 62

Nyerges szerelvény 3553 470
Speciális 8 23

Motorkerékpár 108 65

5.10.4. VÁRHATÓ FORGALOM AZ II. ÜTEM ÜZEMELÉSI IDŐSZAKÁBAN

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon az üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban.

20. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a
II. ütem üzemelési fázisában [j/nap] (2021)

M3-as autópálya 21-es főút

Személygépkocsi 36541 10291

Kis tehergépkocsi 6632 1192
Szóló busz 280 116

Csuklós busz 5 2
Közepesen nehéz

tehergépkocsi 1386 169

Nehéz tehergépkocsi 982 211
Pótkocsis tehergépkocsi 503 64

Nyerges szerelvény 3648 483
Speciális 8 23

Motorkerékpár 109 65

21. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a
távlati időszakban [j/nap] (2036)

M3-as autópálya 21-es főút

Személygépkocsi 49244 13148

Kis tehergépkocsi 8941 1525
Szóló busz 352 115

Csuklós busz 7 2
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M3-as autópálya 21-es főút
Közepesen nehéz

tehergépkocsi 1880 239

Nehéz tehergépkocsi 1316 279
Pótkocsis tehergépkocsi 682 90

Nyerges szerelvény 4948 682
Speciális 11 33

Motorkerékpár 121 48

5.11 SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK

A szabályozási terv módosítása a beruházás kapcsán folyamatban van. A módosított szabályozási
tervi előírásokat az építési engedélyes dokumentáció vonatkozó fejezetében fogjuk tudni bemutatni.

6 NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNY TOVÁBBVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

A létesítés kapcsán egyéb, a telekhatáron kívüli nyomvonalas létesítmény kialakítása, bővítése,
továbbvezetése nem tervezett
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7 A LÉTESÍTMÉNY KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAI

7.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

7.1.1. ALAPÁLLAPOT

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

7.1.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

7.1.2.1. MUNKAGÉPEK ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK EMISSZIÓJA

A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok, illetve a
felvert por okozhat levegőterhelő hatást.

A területen, a 4.3.1 fejezetnek megfelelően földmunka, illetve beton, zúzottkő, homokos kavics,
beszállítása és elterítése fog megtörténni.

Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó
légszennyező források - kibocsátásaival kell számolni.

A kivitelezési területen két munkaterületre osztva 4 db földmunkagép, 6 db nehézteher gépjármű és
2 db kotrógép együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni,
a Közlekedés Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29)
GKM rendelet adatai figyelembevétele mellett. A későbbiekben hivatkozott HBEFA által kidolgozott
emisszió kataszter jelen esetben nem használható, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek
vonatkozásában nyújt adatokat.

A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó
fajlagos értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

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

Üzemmód
km/h CO CH (FID) NO2 SO2 PM

10 20,60 3,51 7,64 0,15 2,69

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan maximálisan
0,35 km telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve:

23. táblázat Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h)
CO CH (FID) NO2 SO2 PM

0,286 0,030 0,106 0,002 0,032

A munkagépek által okozott légszennyező hatás a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet előírásai
alapján, maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve határozhatóak meg. A fajlagos
kibocsátások az alábbi táblázatban foglalhatóak szerint alakulnak:

24. táblázat Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh)
CO

(g/kWh)
CH

(g/kWh)
NOx

(g/kWh)
PM

(g/kWh)
5 1,3 7 0,4

A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók
számíthatók 12 órás napi munkavégzés mellett.

25. táblázat Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h)
CO CH (FID) NOx PM

1,688 0,439 2,363 0,135
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26. táblázat Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során
Anyag CO CH NOx PM

Teljes emisszió (g/h) 1687,786 438,780 2362,606 135,002

A fenti emissziók, valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós terhelés
közelítően számítható.

27. táblázat Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során
Mértékegység CO CH (FID) NOx PM

Maximális immissziós koncentráció
[µg/m3] 232 60,3 324 1

Hatásterület [m] – „A” feltétel - - 233 -
Hatásterület [m] – „B” feltétel - - 132 -
Hatásterület [m] – „C” feltétel 10 10 10 10

A kipufogógázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető, itt az
egészségügyi határértékek túllépése nem zárható ki NOx vonatkozásában. Ki kell azonban emelni,
hogy a terület a kivitelezés időszakára munkaterületnek tekinthető, melyre a 25/2000. (IX. 30.)
EüM-SzCsM rendelet határértékei alkalmazandók. A munkaegészségügyi határértékek a területen
tarthatók maradnak.
A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendőknél (telekhatártól mért
minimális távolság 20 méter) az alacsony emissziós magasság - mely a szennyezőanyagok rosszabb
keveredését, illetve terjedését okozza - mellett sem várható az egészségügyi határértékek túllépése
a kritikus NOx esetében sem az alábbiak szerint:

 NOx órás átlagolási idejű koncentráció háttérterheléssel: 171 µg/m3

Figyelembe véve a fenti számítási eredményeket a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában az
egészségügyi határértéket meghaladó mértékű terhelés kialakulása kizárható.
A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak.

7.1.3. PORTERHELÉS

A beruházási területen jellemző talajrétegek figyelembe vételével nem zárható ki a földmunkák során
kialakuló kiporzás. A várható maximális porképződést 4 méteres porkeltési magasságra és 8 m/s
szélsebességre határozzuk meg.

= 118 − ∙ ∙ ( /
Ha a levegő sűrűségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kívül hagyjuk:

= 118 ∙ 2,6 ∙ 980 ∙ (8 ∙ 10 )1814 ∙ 10 = 6,24 /
Rakodáskor a maximálisan 4 méter magasra felvert por kiülepedési ideje:= ( )
Ahol:

t: az ülepedéshez szükséges idő (sec)

s: a megtett út (m)

v: sebesség (m/s) = 40,4994 = 8
A 8 m/s légsebességnél felvert por által a kiülepedésig megtett út:
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= ∙ = 8 ∙ 8 = 64
Alternatív megközelítéssel élve a levegőbe kerülő por mennyisége a US EPA5 által kidolgozott
összefüggésekkel számítható, így a beruházási területet felületi forrásként figyelembe véve a várható
maximális koncentráció és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatásterület
megállapítható.

A szélerózió okozta porképződés számítására az alábbi összefüggést alkalmazzuk:

=
Ahol:

 k a szemcse méretétől függő szorzó tényező
 N a zavarások száma éves szinten
 P a legnagyobb szélsebességhez tartozó eróziós potenciál g/m2-ben= 58( ∗ − ∗) + 25( ∗ − ∗)

Ahol:

 u a 10 méteren mért maximális sebesség [m/s]
 u* a súrlódási sebesség [m/s]
 u*t a súrlódási sebesség küszöbértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzői alapján 0,43)∗ = ∗ 0,053 = 11 ∗ 0,053 = 0,583 /= 58(0,583 − 0,43) + 25(0,583 − 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapján meghatározott szorzótényező értéke 0,5.

=
= 0,5 ∗ 5,183 = 2,59 /

1 óra alatt 100 m2-es terület földmunkájával számolva és a földmunkát felületi forrásként modellezve
a fentebb ismertetett módszerekkel a várható maximális koncentráció 24 órás átlagolási idő esetén
17,5 µg/m3, a számított hatásterület 14 méter. Fentiek közül a legnagyobbat véve figyelembe a
számított maximális levegőtisztaság-védelmi hatásterület az építés időszakában 233 méter, mely
az NOx kibocsátásra vezethető vissza.

7.1.4. KÖZLEKEDÉSI EMISSZIÓ

7.1.4.1. KIVITELEZÉS I. ÜTEM

A tervezési területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és betonkeverők várható
mennyisége az 4.3.1 fejezetben került ismertetésre. A létesítmény közvetlen környezetében
elhelyezkedő, a területre jutásra használni tervezett Kölcsey Ferenc utca vonatkozásában forgalmi
adatok nem állnak rendelkezésre. Az adott útszakasz forgalmát feltételezhetően a lakóházakhoz
irányuló célforgalom, valamint a Robert Bosch Electronics Kft. illetve a Horváth Rudolf Intertransport
Kft. generált forgalma, valamint az LKH Leoni Kábelgyártó Kft. generált forgalma határozza meg.
Amennyiben a kivitelezés által generált forgalom esetlegesen lakossági panaszt generált a Kölcsey
Ferenc utca vonatkozásában, javasoljuk a tehergépjárművek sebességének 40 km/h sebességre
korlátozását.

5 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition,
Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2.
Unpaved Roads
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A vizsgálatok során az érintett országos jelentőségű közutakon megjelent hatást vizsgáljuk. A
várható emissziók és immissziós koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az
építési időszakban jellemző forgalma is az alábbiak szerint alakulnak.

A tehergépjárművek fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés Kézikönyv Emissziós Tényezői
(HBEFA) segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák környezetvédelmi
hivatalok, valamint az Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett szoftveres adatbázis. Az
adatbázis, és a magyarországi emissziós adatok egymásnak történő megfelelését a BME Áramlástani
tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 2006 közötti adatokat, illetve helyszíni méréseket alapul véve,
mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a németországi és a magyarországi emissziós adatok között.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a két ország gépjármű állományának átlagos kora közötti
eltérés 2 évvel növekedett a vizsgált időszakhoz képest, ezért számításaink során a németországi
adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük figyelembe az emissziók meghatározása során.

A számítás során az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk.

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

Közút megnevezése M3-as autópálya 21-es főút
Közút típusa Autópálya I. rendű főút

Sebességkorlát
(km/h)

Személygépjármű, kisteher
gépjármű, motor 130 50

Busz 100 50
Egyéb Tehergépjárművek 80 50

Út vs szélirány (°) 45 25
Szélsebesség (m/s) 2,75 2,75

Legközelebbi védendő távolsága (m) 115 95
Kibocsátási magasság (m) 0,3 0,3

Stabilitás értéke 6 6

Érdességi paraméter sík terület
növényzettel

sík terület
növényzettel
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29. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az I. ütem kivitelezési fázisában (2018)6

M3-as autópálya 21-es főút Egészségügyi határérték

CO

Emisszió (mg/m*s) 1,398 0,120
Immissziós maximum (µg/m3) 199,0 109,8 10000

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

CH

Emisszió (mg/m*s) 0,036 0,014
Immissziós maximum (µg/m3) 5,2 12,5 500

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,395 0,054
Immissziós maximum (µg/m3) 56,3 49,4 200

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 19 23
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 11
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 7 11

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,316 0,043
Immissziós maximum (µg/m3) 45,0 39,5 100

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 7
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 4 3
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,032 0,005
Immissziós maximum (µg/m3) 1,1 1,2 50

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

6 N.É. = Nem értelmezhető



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 42

30. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az I. ütem kivitelezési fázisában (2018) (várható növekmények)
M3-as autópálya 21-es főút

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,48 3,35
Hatásterület módosulás [m] 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,03 0,37
Hatásterület módosulás [m] 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00
Immissziós maximum (µg/m3) 0,15 1,36

Hatásterület módosulás [m] 0 2

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001
Immissziós maximum (µg/m3) 0,118 1,084

Hatásterület módosulás [m] 0 1

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,04
Hatásterület módosulás [m] 0 0

31. táblázat Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az I. ütem kivitelezési fázisában (2018)
Érintett közút M3-as autópálya 21-es főút

Védendő terület minimális távolsága 115 m 95 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 5,17 3,34
CH 0,13 0,38
NOx 1,46 1,50
NO2 1,17 1,20
PM 0,03 0,04



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 43

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított
immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok esetében nem eredményezik az egészségügyi
határértéket meghaladó immissziós koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem
pedig a legközelebbi védendő vonalában.

Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően
az immissziós koncentrációk tovább csökkennek, a hatások nem minősíthetők
jelentősnek.

7.1.5. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.1.5.1. PONTFORRÁSOK

Az üzemelő létesítményben 6 db bejelentésre kötelezett pontforrás üzemeltetése történik
levegőtisztaság-védelmi engedély alapján az alábbiak szerint:

 P1-P2 források: Gázkazánok füstgáz elvezetése
 P4-P6 források: A PVC felhasználó területek elszívásai
 P7-es forrás: Nyomtató terület elszívása

A tervezett létesítményben több bejelentésre kötelezett fűtési eredetű pontforrás létesítése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység fűtési hőigényének ellátására 3 db 290 kW-os teljesítményű
kondenzációs kazán telepítése tervezett. A gázégők Low-NOx technológiával rendelkeznek, így a
várható környezetre gyakorolt hatások nem lesznek jelentősek. Ezek a P8-P10 források

A tervezett épületben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretán bevonat
kialakítása tervezett, mely vonatkozásában a P4-P6 forrásokhoz hasonló kibocsátás a németországi
tapasztalatokból kiindulva nem ismert, ezért a technológiához kapcsolódó tervezett források
kizárólag a nyomtató területek elszívásához kapcsolódnak. Ezek a P11-P24 források.

A kibocsátási határértékeket az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 Tüzelő berendezések: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de
50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 1. melléklet az 1 MWth-
nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó
kibocsátási határértékek 2. pontja

 Technológiai források: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 6.
melléklet Általános technológiai kibocsátási határértékek 2.2 pontja

A printerhez kapcsolódó források kapcsán a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet előírásai nem
alkalmazandók, mivel az éves oldószer felhasználás a bővítés állapotában sem éri el az 1 tonna/év
értéket.

Szennyezőanyag Határérték Tömegáram
küszöbérték Jogszabály

Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok 350

Sósav 30 0,3
Vinil-klorid 5 0,025

Metil-etil-keton 150 3
Toluol 150 3
Xilol 150 3
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32. táblázat: A pontforrások (P1-P24) kibocsátási jellemzői

Pontforrás
jele

CO NOx Metil-etil-keton Sósav Toluol Vinil-klorid Xilol

mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h

P1 4,8 0,0015 100 0,032 - - - - - - - - - -
P2 6,4 0,002 99 0,031 - - - - - - - - - -
P4 - - - - - - 0,17 0,0005 - - 0,04 0,0001 - -
P5 - - - - - - 0,14 0,0026 - - 0,04 0,0007 - -
P6 - - - - - - 0,17 0,0005 - - 0,04 0,0001 - -
P7 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P8 13,49 0,0016 26,98 0,0032 - - - - - - - - - -
P9 13,49 0,0016 26,98 0,0032 - - - - - - - - - -

P10 13,49 0,0016 26,98 0,0032 - - - - - - - - - -
P11 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P12 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P13 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P14 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P15 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P16 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P17 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P18 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P19 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P20 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P21 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P22 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P23 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
P24 - - - - 9,84 0,0081 - - 1,13 0,0009 - - 0,06 0,0001
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33. táblázat A tervezett levegőtisztaság-védelmi pontforrások főbb adatai (P1-P24)

Pontforrás
száma

Pontforrás
funkció

Teljesítmény Térfogatáram Átmérő Áramlási
sebesség Magasság Hőmérséklet EOV X EOV Y

kW m3/h m m/s m °C m m

P1 Gázkazán kémény 413 403 0,2 2,1 11 138 695769,05 258659,38
P2 Gázkazán kémény 413 398 0,2 2,1 11 145 695765,75 258655,69
P4 Helyi elszívás 8520 0,2 20,1 9 21 695788,25 258730,80
P5 Általános szellőzés 4310 0,2 6,5 9 23,6 695765,66 258680,37

P6 Helyi elszívás 14000 0,2 20,5 12 25,1 695799,07 258719,99
P7 Extruder elszívó 894 0,2 7,9 9 27 695753,53 258694,17
P8 Gázkazán kémény 290 430 0,25 2,4 13 70 695526,68 258813,80
P9 Gázkazán kémény 290 430 0,25 2,4 13 70 695527,80 258815,05

P10 Gázkazán kémény 290 430 0,25 2,4 13 70 695528,26 258815,57
P11 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695628,18 258769,90
P12 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695620,09 258777,31
P13 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695576,46 258811,19

P14 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695570,74 258816,59
P15 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695566,18 258820,52
P16 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695571,82 258886,68
P17 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695567,34 258881,76

P18 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695562,89 258876,94
P19 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695503,74 258874,96
P20 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695497,79 258880,06
P21 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695493,47 258883,92

P22 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695499,67 258951,12
P23 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695495,23 258946,16
P24 Printer elszívás 894 0,2 7,9 15 27 695490,87 258941,27
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Az emissziós értékek nem okozzák a jogszabályban meghatározott emissziós határértékek
meghaladását.

A környezetre gyakorolt hatások modellezése

A területen létesítendő légszennyező pontforrás hatását a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembe vételével az Aermod View 9.5 szoftver segítségével modelleztük.

Az Aermod View 9.5 szoftver a hazai szabványban is alkalmazott Gauss-féle eloszlást alkalmazza a
modellezés során. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolódó
ajánlásait.

A US EPA által több ütemben végrehajtott verifikációs vizsgálatsorozat során alátámasztást nyert,
hogy az NOx és NO2 paraméterek esetében az Aermod modellszámításával kapott értékek 98%-os,
percentilise állnak a legközelebb a tényleges meteorológiai körülmények között az adott receptor
ponton végzett mérési eredményekhez. Ennek megfelelően, a modellezés során a számított
eredmények 98%-os percentilisét vettük figyelembe az NO2 és NOx

34. táblázat Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei [µg/m3]

Szennyező-
anyag

60 perces
átlagok

maximum
értéke

(µg/m3)

Határérték

24 órás
átlagok

maximális
értéke

(µg/m3)

Határérték

Éves
átlagok

maximális
értéke

(µg/m3)

Határérték

CO 9,97 10000 2,97 5000 0,456 3000
NOx 6,04 200 3,74 150 0,484 -
NO2 5,39 100 3,37 70 0,758 40

Metil-etil-
keton 111 300 34 300 10,1 -

Sósav 4,03 20 1,08 10 0,341 -
Toluol 13,29 600 3,96 200 1,16 -

Vinil-klorid 14,04 - 3,99 - 1,27 5
Xilol 1,45 200 0,429 60 0,129 -

35. táblázat: A számítási eredmények háttérterheléssel együttes értéke [µg/m3]

Szennyező-
anyag

60 perces
átlagok

maximum
értéke

Határérték

24 órás
átlagok

maximális
értéke

Határérték

Éves
átlagok

maximális
értéke

Határérték

CO 543,97 10000 536,97 5000 534,456 3000
NOx 26,44 200 24,14 150 20,884 -
NO2 19,19 100 17,17 70 14,558 40

Metil-etil-
keton

111,1 300 34,02 300 10,11 -

Sósav 4,03 20 1,08 10 0,341 -
Toluol 13,29 600 3,96 200 1,16 -

Vinil-klorid 543,97 - 536,97 - 534,456 5
Xilol 26,44 200 24,14 60 20,884 -

A számítások szerint a tervezett tevékenység során várható kibocsátások nem okozzák az
(immissziós) egészségügyi határérték, illetve a tervezési irányértékek meghaladását.

A számítási eredmények térképi megjelenítése a 2.5. Mellékletben került csatolásra.
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7.1.5.2. PARKOLÓK OKOZTA EMISSZIÓ

A korábban ismertetett, HBEFA által meghatározott fajlagos emissziók figyelembe vételével a parkoló
felületek által okozott várható emissziós, illetve immissziós terhelés becsülhető.

A maximális terhelést alapul véve a parkolókban napi szinten maximálisan 120 személygépjármű
mozgásával lehet számolni, amelyhez tartozó légszennyező hatás egyszerűsítve, a vonalforrások
számításánál alkalmazott képletekkel kalkulálható.

36. táblázat: A parkoló használat várható maximális órai csúcsforgalomra számított levegőtisztaság-
védelmi hatásai

Emisszió
(mg/m*s)

Immissziós maximum
(µg/m3)

CO 0,0010 0,20
CH 0,0000 0,00

NOx 0,0010 0,10

NO2 0,0000 0,00
PM 0,0000 0,00

A személy-, illetve tehergépjárművek a területen belül csak célforgalmat bonyolítanak le, így a telken
belüli közlekedés levegőtisztaság-védelmi hatása a fentiekhez hasonlónak, vagy annál kisebbnek
tekinthető.

7.1.5.3. TELKEN KÍVÜLI KÖZLEKEDÉS

A létesítmény működése által generált közúti forgalomnövekedés levegőtisztaság-védelmi hatásait
az alábbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjárművek, valamint autóbuszok fajlagos emissziós értékeit a Közúti
Közlekedés Kézikönyv Emissziós Tényezői (HBEFA) segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a
német, svájci, és osztrák környezetvédelmi hivatalok, valamint az Európai Közös Kutatóközpont
(JRC) által kifejlesztett szoftveres adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi emissziós adatok
egymásnak történő megfelelését a BME Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 2006
közötti adatokat7, illetve helyszíni méréseket alapul véve, mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki
a németországi és a magyarországi emissziós adatok között. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években
a két ország gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 évvel növekedett a vizsgált
időszakhoz képest, ezért számításaink során a németországi adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük
figyelembe az emissziók meghatározása során.

37. táblázat Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2018. évben Magyarországon (g/km)
Üzemmód

km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM

30 2,558 0,751 0,122 0,434 0,026
40 2,459 0,717 0,110 0,395 0,022
50 2,395 0,693 0,101 0,365 0,021
60 2,418 0,671 0,096 0,356 0,021
70 2,712 0,542 0,104 0,388 0,021
80 3,196 0,368 0,106 0,406 0,021
90 3,372 0,438 0,128 0,486 0,023
100 3,993 0,374 0,145 0,580 0,025
110 4,558 0,384 0,179 0,727 0,028
120 7,197 0,293 0,226 0,922 0,030
130 9,251 0,345 0,267 1,083 0,032

7 Forrás: Budapesti Műszaki Egyetem – Áramlástani Tanszék:
http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATMKK2+MKK4/2015-2016-I/ea/EA05/EA05.pdf
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38. táblázat Buszok fajlagos emissziós tényezői 2018. évben Magyarországon (g/km)
Üzemmód

km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM

30 2,637 0,495 1,957 12,973 0,198
40 1,971 0,363 1,375 9,801 0,156
50 1,673 0,312 1,108 7,967 0,135
60 1,232 0,227 0,799 5,898 0,101
70 1,100 0,184 0,693 5,246 0,092
80 1,042 0,167 0,638 4,761 0,088
90 0,981 0,154 0,652 4,858 0,085
100 0,884 0,147 0,629 4,723 0,077

39. táblázat A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői fajlagos
emissziós tényezői 2017. évben Magyarországon (g/km)

Üzemmód
km/h CO CH (FID) NO2 NOx PM

30 1,624 0,192 0,540 6,072 0,091
40 1,575 0,150 0,468 5,090 0,081
50 1,218 0,136 0,395 4,417 0,067
60 1,013 0,102 0,302 3,270 0,054
70 1,044 0,083 0,291 3,002 0,052
80 1,127 0,068 0,277 2,700 0,050

A számítás során figyelembe vett alapadatok a 28. táblázat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak
a 13, 14, 15, és 16. táblázatokban kerültek ismertetésre.
A várható terheléseket az I. ütem üzemelés, II. ütem kivitelezés, II. ütem üzemelés időszakára,
illetve a távlati időszakra a 40, 43, 46, és 49. táblázatokban adjuk meg.
Az alapállapoti terheléshez képest számított növekmény mértékét a 41, 44, 47, és 50. táblázatok
mutatják.
Az üzemelés során várható terhelést a várható maximális többletforgalom függvényében határoztuk
meg.
A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az érintett közutak tengelyében az
egészségügyi határértéket nem meghaladó mértékű immissziós koncentrációk alakulnak ki
alapállapotban, melyhez a beruházás kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű
többletterheléssel járul hozzá.

A 42, 45, 48, és 51. táblázatok a legközelebbi védendőknél várható immissziós terheléseket
mutatják, mely alapján megállapítható, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonalában
tarthatók maradnak.

Ki kell továbbá emelni, hogy a várható forgalom előreszámítása azon logikán alapul, hogy az adott
területeken a fejlődésre visszavezethetően a személy- és tehergépjármű terhelés az idő
előrehaladtával folyamatosan növekszik. Összevetve a 20. és a 21. táblázat értékeit, kijelenthető,
hogy az előreszámított értékek jelentősen meghaladják a tervezett beruházás tényleges generált
hatását, így kijelenthető, hogy a távlati időszakban a bemutatottnál alacsonyabb forgalmak
kialakulása várható.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény által generált többlet forgalom nem
okoz jelentős változást a közlekedésre használt közutak környezetében sem az üzemelés során, sem
a távlati időszakban.
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40. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az I. ütem üzemelési fázisában (2019)8

Közút megnevezése M3-as autópálya 21-es főút Egészségügyi határérték

CO

Emisszió (mg/m*s) 1,425 0,120
Immissziós maximum (µg/m3) 202,9 110,0 10000

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

CH

Emisszió (mg/m*s) 0,037 0,014
Immissziós maximum (µg/m3) 5,3 12,5 500

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,403 0,054
Immissziós maximum (µg/m3) 57,4 49,6 200

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 20 22
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 11
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 7 10

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,322 0,043
Immissziós maximum (µg/m3) 45,9 39,7 100

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 7
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 4 3
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,032 0,005
Immissziós maximum (µg/m3) 1,1 1,2 50

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

8 N.É. = Nem értelmezhető
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41. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az I. ütem üzemelési fázisában (2019) (várható növekmények)
Közút megnevezése M3-as autópálya 21-es főút

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,38 1,44
Hatásterület módosulás [m] 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,15
Hatásterület módosulás [m] 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00
Immissziós maximum (µg/m3) 0,10 0,60

Hatásterület módosulás [m] 0 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001
Immissziós maximum (µg/m3) 0,078 0,480

Hatásterület módosulás [m] 0 0

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,00 0,02
Hatásterület módosulás [m] 0 0

42. táblázat Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az I. ütem üzemelési fázisában (2019)
Érintett közút M3-as autópálya 21-es főút

Védendő terület minimális távolsága 115 m 95 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 5,27 3,45
CH 0,14 0,24
NOx 1,49 1,39
NO2 1,19 1,12
PM 0,12 0,14

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk egyik érintett út esetében
sem okozzák az egészségügyi határértéket meghaladó immissziós koncentrációk kialakulását, sem az adott közút tengelyében, sem a legközelebbi
védendők vonalában. Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonatkozásában tarthatók maradnak
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43. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a II. ütem kivitelezési fázisában (2020)9

M3-as autópálya 21-es főút Egészségügyi határérték

CO

Emisszió (mg/m*s) 1,463 0,123
Immissziós maximum (µg/m3) 208,2 112,4 10000

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

CH

Emisszió (mg/m*s) 0,038 0,014
Immissziós maximum (µg/m3) 5,4 12,7 500

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,414 0,055
Immissziós maximum (µg/m3) 58,9 50,6 200

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 21 23
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 10 11
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 10

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,331 0,044
Immissziós maximum (µg/m3) 47,1 40,5 100

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 7
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 4 3
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,033 0,006
Immissziós maximum (µg/m3) 1,1 1,2 50

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

9 N.É. = Nem értelmezhető
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44. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a II. ütem kivitelezési fázisában (2020) (várható növekmények)
M3-as autópálya 21-es főút

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,24 1,67
Hatásterület módosulás [m] 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,01 0,19
Hatásterület módosulás [m] 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00
Immissziós maximum (µg/m3) 0,07 0,68

Hatásterület módosulás [m] 1 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,000 0,001
Immissziós maximum (µg/m3) 0,059 0,542

Hatásterület módosulás [m] 0 0

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,00 0,02
Hatásterület módosulás [m] 0 0

45. táblázat Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a II. ütem kivitelezési fázisában (2020)
Érintett közút M3-as autópálya 21-es főút

Védendő terület minimális távolsága 115 m 95 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 5,41 3,42
CH 0,14 0,39
NOx 1,53 1,54
NO2 1,22 1,23
PM 0,03 0,04

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó immissziós koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig
a legközelebbi védendő vonalában.

Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően az immissziós koncentrációk tovább csökkennek,
a hatások nem minősíthetők jelentősnek.
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46. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a II. ütem üzemelési fázisában (2021)10

M3-as autópálya 21-es főút Egészségügyi határérték

CO

Emisszió (mg/m*s) 1,491 0,125
Immissziós maximum (µg/m3) 212,4 114,5 10000

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

CH

Emisszió (mg/m*s) 0,039 0,014
Immissziós maximum (µg/m3) 5,5 13,0 500

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,422 0,056
Immissziós maximum (µg/m3) 60,1 51,6 200

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 21 24
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 10 11
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 10

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,338 0,045
Immissziós maximum (µg/m3) 48,1 41,3 100

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 9 7
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 4 3
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,034 0,006
Immissziós maximum (µg/m3) 1,1 1,3 50

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

10 N.É. = Nem értelmezhető
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47. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a II. ütem üzemelési fázisában (2021) (várható növekmények)
M3-as autópálya 21-es főút

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,45 1,67
Hatásterület módosulás [m] 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,02 0,17
Hatásterület módosulás [m] 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00
Immissziós maximum (µg/m3) 0,11 0,70

Hatásterület módosulás [m] 1 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001
Immissziós maximum (µg/m3) 0,091 0,558

Hatásterület módosulás [m] 0 0

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,00 0,02
Hatásterület módosulás [m] 0 0

48. táblázat Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a II. ütem üzemelési fázisában (2021)
Érintett közút M3-as autópálya 21-es főút

Védendő terület minimális távolsága 115 m 95 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 5,52 3,48
CH 0,14 0,39
NOx 1,56 1,57
NO2 1,25 1,26
PM 0,12 0,16

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó immissziós koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig
a legközelebbi védendő vonalában.
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49. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2036)
Közút megnevezése M3-as autópálya 21-es főút Egészségügyi határérték

CO

Emisszió (mg/m*s) 1,993 0,156
Immissziós maximum (µg/m3) 283,8 142,6 10000

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

CH

Emisszió (mg/m*s) 0,051 0,016
Immissziós maximum (µg/m3) 7,3 15,0 500

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,569 0,072
Immissziós maximum (µg/m3) 81,0 66,1 200

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 31 33
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 15 16
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 11

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,455 0,058
Immissziós maximum (µg/m3) 64,8 52,9 100

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 13 10
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 6 5
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,045 0,007
Immissziós maximum (µg/m3) 1,5 1,6 50

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2
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50. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (várható növekmények) (2036)
M3-as autópálya 21-es főút

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,45 1,67
Hatásterület növekmény [m] 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,02 0,17
Hatásterület növekmény [m] 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00
Immissziós maximum (µg/m3) 0,11 0,70
Hatásterület növekmény [m] 0 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001
Immissziós maximum (µg/m3) 0,091 0,558
Hatásterület növekmény [m] 0 0

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,00 0,00

Immissziós maximum (µg/m3) 0,00 0,02
Hatásterület növekmény [m] 1 1

51. táblázat Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a távlati időszakban (2036)
Érintett közút M3-as autópálya 21-es főút

Védendő terület minimális távolsága 115 m 95 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 7,37 4,33
CH 0,19 0,46
NOx 0,21 0,26
NO2 0,17 0,20
PM 0,04 0,05

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk egyik érintett út esetében
sem okozzák az egészségügyi határértéket meghaladó immissziós koncentrációk kialakulását, sem az adott közút tengelyében, sem a legközelebbi
védendők vonalában. Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonatkozásában tarthatók maradnak.
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7.1.6. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz
hasonló hatások várhatóak.

7.1.7. PONTFORRÁSOK HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS

A hatásterület meghatározásának módját a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet szabályozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapján:

14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon
legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli
és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási
időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

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

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

A hatástávolság becsléséhez meg kell határoznunk a térség egyórás légszennyezettségi
terhelhetőségét, amelyet úgy kapunk meg, hogy az egyórás egészségügyi határértékből levonjuk az
alap légszennyezettségi értékeket.

A terület háttérszennyezettsége vonatkozásában információkat az 5.4. fejezet tartalmaz.

A modellezett légszennyező anyagok levegőminőségi határértékeit a 4/2011.(I.14.) VM együttes
rendelet alapján adjuk meg az általunk vizsgált komponensekre:

52. táblázat Légszennyező anyagok jellemzői
Levegőszennyező

anyag
Határérték
(µg/m3)

Háttérterhelés
(µg/m3)

Terhelhetőség
(µg/m3)

CO 10 000 534 9466
NOx 200 20,4 179,6
NO2 100 13,8 86,2

A hatásterület meghatározása során a tényleges meteorológiai viszonyok figyelembe vételével
meghatározott maximális koncentrációk kerültek figyelembevételre. Kivételt képez ez alól az NOx,
NO2, mely kapcsán a US EPA méréssel párhuzamosan végrehajtott modellezések (validáció) során
megállapította, hogy az alkalmazott számítási módszer a tényleges adatoknál nagyobb értékeket ad
eredményül. A valóságnak jobban megfelel NO2 és NOx paraméter esetében a 98%-os percentilis
értéke.
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53. táblázat: Levegőszennyező kibocsátás hatásterülete

Szennyező
anyag

Meglévő
létesítmény
immissziós

koncentrációk
[µg/m3]

Együttes
immissziós

koncentrációk
[µg/m3]

Hatásterület
lehatárolásához tartozó
koncentráció [µg/m3]

Háttér-
terhelés

Határérték
[µg/m3] Hatásterület [m]

Órás 24
órás Éves Órás 24

órás Éves
Kritérium

Órás 24
órás Éves

Kritérium

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

CO 3,01 1,24 0,377 9,97 2,97 0,456 1000 1893,2 7,976 534 10000 5000 3000 - - 182

NOx 2,27 1,53 0,725 6,04 3,74 0,484 20 35,92 4,832 20,4 200 150 - - - 162

NO2 2,04 1,38 0,652 5,39 3,37 0,758 10 17,24 4,312 13,8 100 70 40 - - 162
Metil-etil-

keton 39,18 12,64 3,75 111,1 34,02 10,11 30 60 88,88 0 300 300 788 324 182

Sósav 4,03 1,08 0,341 4,03 1,08 0,341 2 4 3,224 0 20 10 129 46 70

Toluol 4,42 1,45 0,429 13,29 3,96 1,16 60 120 10,632 0 600 200 - - 181

Vinil-klorid 14,04 3,99 1,27 14,04 3,99 1,27 0,5 0 1,016 0 0 0 5 - - 86

Xilol 0,488 0,153 0,049 1,45 0,429 0,129 20 40 1,16 0 200 60 - - 186

A hatásterület a pontforrások súlypontjától számítva értendő. Tekintettel arra, hogy a Metil-etil-ketonhoz tartozó hatásterület jelentősen nagyobb, mint a
többi vizsgált anyagé, ezért ezen pontforrás határozza meg a létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterületét. A súlypont EOV koordinátái az alábbiak
szerint határozhatók meg:

 EOV X: 695559,9
 EOV Y: 258854,2

A modellezési eredmények alapján, a létesítmény kapcsán levegőtisztaság-védelmi hatásterület kijelölése a jogszabályi előírások figyelembe vételével a
pontforrások fentebb megadott súlypontjától számított 788 m sugarú körrel határozható meg.

A levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése a 2.5. Mellékletben került csatolásra. A hatásterületek a 2.6. Mellékletben találhatóak.
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7.1.7.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaság-
védelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában a munkaterület középpontjától számítva 233
méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a pontforrások súlypontjától számított
788 m sugarú körrel határozható meg.

A hatásterület által érintett helyrajzi számok lekérése az illetékes földhivataltól megtörtént. A
földhivatal adatszolgáltatása alapján az érintett helyrajzi számok listája a következő:

Kivitelezés időszakában:

760/9, 5434, 891/195, 6197, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 5412/133, 5412/134,
5412/135, 5412/136, 5412/137, 5412/138, 5412/139, 5412/140, 5412/144, 5412/105, 5412/106,
5412/107, 5412/108, 5412/109, 5412/110, 5412/111, 5412/112, 5412/73, 5412/74, 5412/75,
5412/76, 5412/77, 5412/78, 5412/79, 5412/55, 5412/34, 5412/35, 5412/36, 5412/37, 5412/31,
760/8, 759/9

Üzemelés időszakában:

178/5, 891/195, 760/9, 759/10, 759/9, 7000/1, 760/8, 6191, 6197, 6193, 6192, 6190, 6189, 6188,
6187, 6186, 5412/135, 5412/134, 5412/133, 5412/132, 5412/131, 5412/130, 5412/129, 5412/128,
5412/147, 6183, 6184, 6182, 6181, 6180, 6179, 6178, 6177, 5412/156, 5412/155, 5412/154,
5412/148, 5412/127, 5412/126, 5412/125, 5412/124, 5412/123, 5412/122, 5412/121, 5412/120,
5412/119, 5412/118, 5412/117, 5412/116, 5412/114, 5412/101, 5412/100, 5412/99, 5412/98,
5412/97, 5412/96, 5412/95, 5412/94, 5412/93, 5412/92, 5412/91, 5412/90, 5412/89, 5412/88,
5412/66, 5412/65, 5412/64, 5412/63, 5412/62, 5412/61, 5412/60, 5412/59, 6196, 6195, 6194,
5412/140, 5412/139, 5412/138, 5412/137, 5412/136, 5412/112, 5412/111, 5412/110, 5412/109,
5412/108, 5412/107, 5412/106, 5412/105, 5412/79, 5412/78, 5412/77, 5412/76, 5412/75,
5412/74, 5412/73, 5412/36, 5412/35, 5437, 5412/47, 5445, 5444, 5442, 5441, 5440, 5439, 5438,
5412/153, 5412/152, 5412/151, 5412/146, 5412/104, 5412/103, 5412/87, 5412/86, 5412/85,
5412/84, 5412/83, 5412/82, 5412/72, 5412/71, 5412/70, 5412/68, 5412/55, 5412/49, 5412/48,
5412/45, 5412/43, 5412/42, 5412/41, 5412/40, 5412/39, 5412/38, 5412/37, 5412/34, 5412/31,
5412/28, 5412/27, 5412/26, 5412/25, 5412/24, 5412/23, 5412/22, 5412/21, 5412/20, 5412/19,
5412/18, 5412/17, 5412/16, 5412/15, 5412/14, 5412/3, 5412/2, 6164, 891/129, 891/124, 6169,
6168, 6167, 6166, 6165, 6163, 6162, 6161, 891/191, 891/190, 891/189, 891/188, 891/187,
891/186, 891/185, 891/184, 891/183, 891/182, 891/155, 6160, 891/181, 891/168, 891/154,
891/153, 891/152, 891/151, 891/150, 891/149, 891/148, 891/147, 891/146, 891/145, 891/144,
891/128, 891/156, 891/127, 891/126, 891/125, 891/123, 891/122, 891/121, 891/120, 891/102,
891/60, 891/100, 891/113, 891/99, 891/101, 891/74, 890, 891/71, 891/73, 891/68, 891/26,
891/28, 891/27, 891/72, 891/25, 891/24, 891/23, 891/22, 891/21, 891/20, 891/19, 891/18,
891/17, 891/16, 891/15, 891/14, 891/13, 891/12, 891/11, 891/4, 891/29, 6185, 6176, 6175, 6174,
6173, 6172, 6171, 6170, 891/194, 891/193, 891/192, 857/2, 5412/57, 5412/145, 5412/144,
5412/143, 5412/58, 5412/53, 5412/52, 5412/51, 5412/50, 5412/11, 5412/10, 5412/9, 5412/8,
5412/7, 5412/6, 891/143, 891/142, 891/119, 891/118, 891/117, 891/116, 891/115, 891/112,
891/111, 891/110, 891/109, 891/108, 891/107, 891/106, 891/105, 891/104, 891/103, 891/70,
891/69, 891/67, 891/66, 891/65, 891/64, 891/63, 891/62, 891/61, 891/7, 891/6, 891/5, 857/1,
856/3, 5393, 5392, 5394, 5389, 856/2, 5436, 5412/13, 5412/12, 5412/4, 5406, 5405, 5404, 5403,
5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5391/9, 5391/7, 5391/6, 5391/4, 5391/3,
5391/2, 5388, 5384, 5383, 5382, 5380, 5379, 5378, 5377, 5376, 5375, 5374, 5373, 5372, 5371,
5370, 5369, 5367, 5366, 5365, 856/1, 867, 891/1, 5368, 5364, 5363, 5362, 891/3, 891/2, 863,
866/2, 865, 864/4, 862/3, 862/1, 859/6, 861/6, 860/1, 859/18, 859/5, 859/4, 859/3, 859/2, 859/1,
848/3, 848/2, 848/1, 757/10, 5434, 757/8, 757/6, 5449, 5461, 5460, 5459, 5458, 5457, 5456,
5455, 5454, 5453, 5452, 5451, 5450, 5448, 5447, 5446, 5443, 5435, 5433, 5432, 5431, 5430,
5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 5423, 5421, 5420, 5412/30, 5412/29, 805, 5385, 5422, 5419,
5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5413, 5411, 5410, 5409, 5408, 5407, 5387, 5386, 5381, 5361, 853,
850, 849, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 798/26, 798/25, 798/24, 798/22, 798/16,
798/15, 798/14, 798/13, 798/12, 798/11, 798/10, 798/9, 798/8, 798/7, 798/6, 798/5, 798/4,
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798/3, 798/2, 798/1, 828, 833, 847, 848/6, 848/5, 848/4, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839,
838, 837, 836, 835/2, 832, 831/3, 834, 829, 831/5, 831/2, 818, 830, 817, 816, 815, 814, 793/4,
770, 791, 790, 789, 768, 788, 769, 786, 763/11, 763/9, 763/8, 763/7, 759/16, 759/14, 759/13,
759/12, 759/11, 759/15, 757/18, 757/17, 757/4, 759/17, 757/16, 757/15, 757/14, 754/3, 754/2,
754/1, 744, 743, 756/10, 707, 757/13, 757/12, 759/3, 757/1, 756/11, 756/9, 756/8, 756/6, 756/5,
756/4, 756/1, 755, 752, 751/2, 751/1, 750, 749/3, 749/2, 749/1, 748, 747, 746, 745, 738, 722,
721, 720/2, 720/1, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 709, 708, 706, 705, 704, 703,
702, 675, 674, 673/2, 804, 802, 801, 799, 798/23, 798/19, 798/18, 798/17, 797, 796/1, 795/7,
795/6, 795/5, 795/4, 795/3, 795/2, 795/1, 794/2, 794/1, 793/3, 793/2, 793/1, 792, 767, 766, 765,
764, 763/15, 763/14, 763/12, 763/6, 763/4, 763/3, 763/1, 762, 710, 673/1, 672, 671, 670, 669,
668, 667, 660, 659, 593, 658, 657, 656/2, 640, 639, 638, 637, 636, 634, 633, 632, 631, 630, 629,
628, 627, 626, 625, 624, 596, 595, 594, 577, 698, 728/3, 727, 726, 725/2, 725/1, 724/2, 724/1,
723, 701, 700, 699/2, 699/1, 697, 696, 695, 694, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681,
680, 679, 678, 677, 676, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 656/1, 655/2, 655/1, 654/2, 654/1, 653,
652, 651/1, 647, 646, 645, 644/2, 644/1, 643, 642, 641, 635, 583, 582, 580, 579, 578/2, 578/1,
592, 510/3, 649, 648, 651/2, 650, 581/2, 581/1, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 569, 584, 570, 316,
303, 306, 322, 333, 324, 323, 329, 321, 320, 319, 318, 317, 315, 325, 314, 313/2, 313/1, 312,
311, 310, 309, 308, 307, 305, 304, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 239, 238, 237, 236, 235, 234,
233/1, 736, 754/7, 229, 759/6, 759/18, 754/8, 754/5, 754/4, 753, 742, 741, 740/2, 740/1, 739,
737, 735, 734, 733, 732/4, 732/3, 732/2, 731, 730, 729, 728/2, 728/1, 693, 692/2, 692/1, 691,
690, 233/2, 232, 231, 230/2, 230/1, 228, 227, 226, 216, 264, 244, 245, 296, 273, 295, 259, 260,
291, 261, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 243, 242, 241, 240,
219, 218/2, 218/1, 204, 198, 197, 196/2, 196/1, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 187, 186, 185,
759/2, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 217, 215, 214, 213/3, 213/2, 213/1, 212, 211, 210/2, 210/1,
209, 208, 207, 206, 205, 182, 181, 178/6, 178/8, 180/2, 178/12, 178/3, 177/5, 7000/2, 7000/3,
177/6, 178/9, 178/11, 178/7, 200, 202, 199/2, 199/1, 189, 188, 184, 183, 180/1, 179, 201,
0331/38, 0331/49, 0331/46, 0335/4, 0335/10, 0335/11, 0335/8, 0335/9, 0335/16, 0335/12,
0335/15, 0357/2, 0357/3, 0358, 0335/14, 0355/1, 0357/1, 0352/1, 0353/4, 0600/5, 0354/1,
0355/2, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/16, 0355/17, 0355/9, 0355/10, 0360/1, 0364, 0363/16,
0360/2, 0363/8, 0361/2, 0601/57, 0601/58, 0354/2, 0335/23, 0335/21, 0335/20, 0335/27,
0335/28, 0363/37, 0363/29, 0363/38, 0363/17, 0363/26, 0362/1, 0331/50, 0335/24, 0331/76,
0335/18, 0331/75,

7.1.7.2. KÖZVETETT HATÁSTERÜLET

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai
vizsgálhatók. Ahogy az a 7.1.5.3 fejezetben ismertetésre került, a forgalom lebonyolítására használni
tervezett közlekedő utak számított hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 1
méternek adódik.

7.2 FELSZÍNI VÍZ

7.2.1. ALAPÁLLAPOT

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

A tervezési terület közvetlen környezetében felszíni vízfolyás, vagy állóvíz nem található. A
legközelebbi vízfolyás a területtől K-re elhelyezkedő Herédi-Bér patak.

Az építkezés során a humuszréteg eltávolításával, szükség szerinti talajcserével, illetve
talajfeltöltéssel, az ehhez kapcsolódó földmunkákkal és a burkolt felületek kialakításával
megváltoznak a terület lefolyási viszonyai. A nagyobb burkolt felületek kialakítását megelőzően is
gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elhelyezéséről, visszatartásáról. Erre földmedrű
záportározó kerülhet kialakításra.
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Az építkezés során a vízellátás mobil víztartályokkal, később közműves vízzel történik a keletkező
kommunális szennyvizeket mobil, vagy telepített tartályos WC–vel gyűjtik, tartalmukat rendszeresen
ártalmatlanítás céljából elszállítják.

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

Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely
során veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. A
jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a
kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint:

 felitató anyag (homok)
 lapát és vödör
 megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére.

7.2.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.2.3.1. CSAPADÉKVIZEK GYŰJTÉSE

A tervezett beruházás elhelyezkedéséből, illetve a tervezési terület talajviszonyaiból adódóan a
csapadékvizek megfelelő elhelyezésére külön figyelmet kell fordítani.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terület közvetlen környezetében a keletkező csapadékvizek
befogadására sem csatorna, sem megfelelő méretű nyílt árok nem áll rendelkezésre, így a
csapadékvíz elvezetését szikkasztásos megoldással tervezik kezelni. Ezt a megoldást alkalmazzák a
jelenleg már üzemelő létesítmény esetében is.

Az új fejlesztés területén összegyűjtött csapadékvíz a tervezett, új szikkasztórendszerekbe lesz
vezetve.

A tervezési területen a keletkező csapadékvíz maximális mennyisége 662 l/s, 270 l/s/ha-os
záporintenzitással számolva, 0,9-as lefolyási tényező mellett

Az ingatlanon belül zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakításra, mellyel a tetőfelületekre
hulló csapadékvizeket, illetve a burkolt felületekre hulló csapadékvizeket is egyaránt el tudják
vezetni.

A parkoló területek és rakodó területek aszfalt, és beton burkolattal ellátottak lesznek. Az olajjal
szennyeződhető területeken (parkoló és rakodó felületek, közlekedő felületek) a pontszerűen
összegyűjtött csapadékvizek CE minősítésű záportúlfolyós olajleválasztón keresztül kerülnek
bekötésre a területen belülre tervezett szikkasztó boxokba melyek fölé kerül kialakításra a zajvédő
domb.

A kibocsátott tisztított csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a felszíni víz befogadó területi
határérték követelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a 2. számú melléklete
alapján:

Egyéb védett területek:

 KOIk 100 mg/l
 BOI5 5 mg/l
 Összes lebegőanyag: 50 mg/l
 Szerves oldószer extrakt (olajok): 5 mg/l
 Szerves oldószer extrakt (zsírok): 15 mg/l
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7.2.3.2. SZENNYVIZEK GYŰJTÉSE

A létesítményben a szociális vízhasználatból és a takarításból származó kommunális szennyvíz
keletkezik. A létesítményben várhatóan felhasználásra kerül összes ivóvíz mennyisége ~5 m3/nap,
ami megközelítőleg megegyezik a szennyvíz mennyiségével is.

A szennyvizek befogadója az Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíz közműhálózat
melynek befogadója az Heves Megyei Vízmű Zrt. hatvani szennyvíztisztítója.

A tevékenység során kommunális szennyvizektől eltérő jellegű szennyvizek keletkezésével nem kell
számolni, így a létesítmény várhatóan tartani tudja a vonatkozó szennyvíz kibocsátási
határértékeket.

7.2.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A tevékenység megszüntetésével felszíni vizekre vonatkozó hatások összefüggenek a megszűnő
szennyvízkibocsátással, illetve a csapadékvíz lefolyási viszonyok esetleges megváltozásával. A
befogadók csökkenő hidraulikai terhelésével és a szennyezőanyag kibocsátás megszűnésével kell
számolni.

7.2.5. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS

A felszíni vizekre gyakorolt hatások vonatkozásában a hatásterület a tervezési terület jelenlegi
csapadékvíz elvezetési módjának megváltozásával hozható összefüggésbe. A burkolt felületek
kialakításával és a csapadékok pontszerű összegyűjtésével a megváltozott lefolyási viszonyokkal
érintett terület, valamint a csapadékvíz befogadóig nyúló csapadékvíz elvezető nyomvonalas
létesítmény által érintett terület.

A szennyvizek tekintetében a szennyvíztisztító által kibocsátott többlet szennyvízmennyiség hatását
elhanyagolhatónak tekintettük, mely a bebocsátást követő maximálisan 50 méteres szakaszban
jelölhető meg.

A felszíni vizekre gyakorolt várható hatások nem jelentősek.

7.3 FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG

7.3.1. ALAPÁLLAPOT

Az 5.5 fejezetben ismertettek szerint.

7.3.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. és 44 §-nak megfelelően a tervezett
épületek alól eltávolításra kerülő humuszréteg vonatkozásában mentési terv készül. A terv alapján
kerül sor a humusz területen belüli történő hasznosítására.

A tervezési területen az alapszint beállítás érdekében változó vastagságban feltöltés, illetve bevágás
végrehajtása szükséges.

Szennyezés kialakulása esetén törekedni kell a szennyező forrás mielőbbi felszámolására.

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen
esetekben a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A
környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás,
szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul
megkezdeni.
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A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a
kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító
szervezetnek történő átadása.

A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek
kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható.

7.3.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani
közeg szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Haváriás események kialakulása esetén
azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával.

Haváriás eseményként a tehergépjárművek meghibásodása borulása, a közművek (szennyvíz
csatornarendszer) törése, a burkolat repedése, vagy törése feltételezhető.

Balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag általi szennyezése
lehetséges. Ilyen esetben a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás
megszüntetését, hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását,
cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni.

A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma feltárását követően azonnal
szüneteltetni kell a kibocsátást a hiba felszámolásáig.

A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb
mértékű szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat
mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentrációban bár, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat
állapotának folyamatos nyomon követése szükséges.

A létesítményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gyűjtőhelyei megfelelő műszaki
védelemmel lesznek ellátva, amely megakadályozza a havária esetén keletkező elfolyásokból
származó szennyezést.

A rakodás során kialakuló haváriás esemény hatásainak minimalizálása érdekében az ilyen funkcióval
rendelkező területeken folyamatosan készenlétben kell tartani a kárelhárítás általános
eszközállományát. A rakodóterületeket szükség esetén megfelelő lejtetéssel, és folyókákkal kell
ellátni, ezzel megakadályozva a szennyezőanyag csapadékvízbe jutását.

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos időközönkénti
karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy.

Az időben és megfelelő hatékonysággal történő kárelhárítás biztosítása érdekében a létesítményben
több helyen rendelkezésre kell, álljon a kárelhárítás általános eszközállománya (homok, tároló
konténer, vagy egyéb felitató anyag).

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007 (IV.26)
Kormányrendelet, valamint a 1995 LIII. törvény előírásai szerint.

A tervezett létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása a megfelelő műszaki
fegyelem betartása, valamint a fentiekben összefoglalt intézkedések végrehajtása esetén
elhanyagolható.

7.3.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló
hatások várhatóak.
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7.3.5. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS

A kivitelezés, az üzemelés és a felszámolás során a környezeti elemekre gyakorolt hatások közvetlen
hatásterülete egyaránt a járművek és a munkagép közlekedési területe, valamint az épületek és
burkolt felületek alatti területek.

7.4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

7.4.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

A burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, acél, műanyag, és aszfalt építési hulladék
keletkezésével kell számolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési
szilárd és folyékony hulladék keletkezése.

A szennyvíz gyűjtése, a higiéniai igények kielégítése érdekében mobil, vagy telepített tartályos WC-
vel történik. A települési szilárd hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére telepített konténer
szükséges.

A keletkező szennyvíz és hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását arra engedéllyel rendelkező
vállalkozások végzik el.

A tervezési területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél több hulladék keletkezik az adott hulladékfajtákból,
így a kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére kötelezett. A kivitelező cég bevallásra kötelezett,
amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet 11. §-ban meghatározottnál nagyobb
mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi tárgyévben.

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

54. táblázat Az építkezés fázisában keletkező hulladékok
A hulladék megnevezése Hulladék azonosító Becsült mennyiség

Betontörmelék 17 01 01 2 t
Műanyag 17 02 03 2,5 t

Aszfalttörmelék 17 03 02 1,5 t
Vas és acél 17 04 05 2 t

A területen kitermelésre kerülő talaj várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül a földtöltés
kialakítása során, így mint hulladék nem jelenik meg.

Az építkezés alatt keletkező hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelően
elkülönítetten, szelektíven gyűjtik, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság érdekében.
Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég bevonásával kell intézkedni.

Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészet elemeinek meghibásodása, karbantartása,
során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi körébe tartozik, illetve a
beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék
munkahelyi gyűjtőhely kialakítása történik meg a munkaterületen.

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

 A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie
 Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel ellátott,

és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenáll.
(Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése
feltételezhető.

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

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

A folytatott tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett létesítményben nagyobb mennyiségben réz
huzal, és szigetelőanyag hulladékok keletkezésével kell számolni. Továbbá várható még kommunális
hulladék keletkezése.

A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére, a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet
előírásai szerint kialakított, a beruházás kapcsán üzemi gyűjtőhely kerül kialakításra a tervezett
épületen belül.

Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 12 hónapig történhet. A üzemi gyűjtőhely
kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 14. §-ban foglaltakat.

Az üzemi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos
telephelyen képződik.

Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék
jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy
konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék
fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel
ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását
megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a
veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé
tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró,
folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

A létesítményben a maximális kapacitás esetén várhatóan keletkező hulladékok mennyiségét az 55.
táblázat tartalmazza.

A keletkező hulladékok átvételére az igényeket előreláthatóan megfelelően kielégítő cégek kerülnek
megkeresésre az alábbiak szerint:

 Kommunális hulladék: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
 Egyéb nem veszélyes hulladékok: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi

Nonprofit Kft.
 Veszélyes hulladékok: ENVIROTRADE KFT

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

 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok törlőkendők,

védőruházat

A keletkező hulladékok nyilvántartása a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.
A települési hulladékok gyűjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok
gyűjtése a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

A területen egyéb veszélyes hulladékok karbantartási munkák során keletkeznek, melyek kezelése,
elszállítása a karbantartási munkával megbízott szervezet feladatkörébe tartozik.
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55. táblázat A létesítményben várhatóan keletkező hulladékok mennyisége maximális kapacitás esetén

HAK A hulladéktípus megnevezése A hulladék fizikai
megjelenése Kezelési kód

Éves
mennyiség

[kg]
Nem veszélyes hulladékok

170203 Műanyag Szilárd E0203 1 185
150101 Papír és karton csomagolási hulladék Szilárd G0001 9 970
150102 Műanyag csomagolási hulladék Szilárd R3/G0001 23 183
170401 Vörösréz, bronz, sárgaréz Szilárd G0001 532 086
170411 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től Szilárd G0001 138 292
70213 Hulladék műanyag Szilárd R3 407 644
191202 Fém vas Szilárd G0001 6 600

Nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen 1 118 960
Veszélyes hulladékok

120109 Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat Emulzió és oldat R9 4 500

80111 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és
lakk-hulladék Folyékony E0206 516

80317 Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner Szilárd E0206 235

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és
kenőolaj Folyékony E0403 470

130507 Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz Folyékony E0403 24 600
140603 Egyéb oldószer és oldószer keverék Folyékony E0206 180

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék Szilárd E0203 298

150111 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből
készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat Szilárd E0204 85

150202
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve

a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők,
védőruházat

Szilárd E0203 470

200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék Szilárd E0206 45

200135 Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól Szilárd E0208 810

Veszélyes hulladékok mennyisége összesen 32 209
Hulladék összesen 1 151 169
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7.4.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék keletkezése várható. A beépítésre
tervezett anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok
a későbbiek során hasznosíthatók legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó
kötelezettségek megegyeznek a 7.4.1 fejezetben írtakkal, a jogszabályi előírások változatlan
fennállását feltételezve.

7.4.4. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető. A tevékenység által
okozott légszennyező és zajhatás, valamint a generált többlet forgalom hatása a vonatkozó
fejezetekben került megadásra.

7.5 TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM

7.5.1. ALAPÁLLAPOT

Az érintett terület környezetében elhelyezkedő természeti értéket képviselő területek kapcsán az 5.7
fejezet tartalmaz információkat.

Az érintett ingatlan növényborítottsága változó a zavarás (pl. kaszálás, ideiglenes területhasználat)
mértékének függvényében. A területre főként a gyepes borítottság jellemző, helyenként kopár
foltokkal. A terület határa mentén több helyen bokorcsoportok találhatóak.

A területen a környező tevékenységek, illetve a közút felől folyamatos zavarás éri az élővilágot, de
fészkelő madarak megjelenése a területen nem zárható ki.

7.5.2. TERMÉSZETVÉDELEM

7.5.2.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

Az építkezés során, annak ütemétől függően előre láthatólag számos ideiglenes élőhely jön létre,
mint például kisebb-nagyobb gödrök, amelyekben csapadékos időjárás esetén vízállás jellegű, apró
vizes élőhelyek keletkeznek. A földkupacok és a nagyobb földdepóniák, továbbá a túl meredek részűk
alkalmasak lehetnek üreglakó madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését
a költési időszakban hosszabb ideig szabad, meredek rézsűk letakarásával lehet megakadályozni. A
45°-nál meredekebb művelési homloknál áll fenn annak a veszélye, hogy ott üreglakó madarak
megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem történik meg az említett dőlésszögben
a fokozatos rézsűzés és az üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok
védelméről. Ez utóbbi esetben a költés végéig a természetvédelmi hatóság felfüggesztheti az
építkezést az érintett helyeken. Ilyen helyzetben a természetvédelmi kezelő iránymutatása, illetve a
hatósági határozat előírásai mérvadók. Általánosan érvényes, hogy a fészkelési helyektől 10-10
méter irányban a költési időszak kezdetétől végéig – április 15 és augusztus 15. között –
földkitermelési és lefedési munkát végezni nem szabad.

Az időszakosan a zavart felszíneken gyomnövényekkel meghatározott átmeneti növényzet és az ilyen
élőhelyekre jellemző egyéb pionír élőlény-együttesek telepednek meg.

Az építkezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett földterületeken is kifejti
hatását. Ezeknek az indirekt hatásoknak a természetes élőhelyek kifejezett deficitje okán, a
hatásterületen elenyésző a természetvédelmi jelentősége. A létesítés hatásai közül élővilágvédelmi
szempontból a fokozott zaj és porterhelésnek van jelentősége, amelyek zavarók a hatásterületen
található élővilágára. Az uralkodó széliránynak megfelelően ezek a hatások időszakosan változó
intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen. A munkát végző gépek által keltet zaj, azok
kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén a szél által felvert por jelent káros
hatást. Kedvezőtlen esetben, korlátozott területen a fenti okok miatt elképzelhető a határértékek
túllépése, azonban annak gyakorisága és tartóssága feltehetően nem lesz jelentős. Ez utóbbi a
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távolság függvényében egyenes arányosan csökken, de fent már említett uralkodó szélirány és
szélerősség is hatással van rá.

A káros hatások mérséklésére a rendelkezésre álló módszerek (a terület locsolása porképződés ellen,
megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazása, a kimosódás veszélyének minimalizálása a
létesítési fázis e tekintetben érzékeny szakaszában stb.) alkalmazásával kell törekedni.

A tervezett beavatkozás során nem kerül veszélybe a térségre jellemző egyetlen különös jelentőségű,
és az érintett területhez, illetve annak környezetéhez kötődő védett vagy fokozottan védett
természeti érték sem. A tág környezetben található Natura 2000 területek kijelölésének alapjául
szolgáló egyetlen közösségi jelentőségű növény vagy állatfaj, illetve társulástípus sem károsodik a
létesítmény létesítése során.

7.5.2.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

Az ipari létesítmény üzemelése során előre láthatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora
intenzitással ható környezeti tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból
jelentősebb élőhelyein vagy azok élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat
generálnának. A létesítmény működtetésével kapcsolatos forgalomnövekedésnek inkább
környezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozásai érdemelnek figyelmet. A területről
kiinduló, a működéssel kapcsolatos káros emisszió, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitás
is egyenesen arányos a kihasználtsággal. A megnövekedő rezgés, zajterhelés és fényszennyezés
fokozódó terhelést fog jelenteni a környék élővilágára is, amelynek intenzitása és jelentősége
egyenesen arányos a távolsággal. Az élővilágra is negatívan ható környezeti terhelés teljes mértékű
megakadályozására nincs lehetőség, de a környezetvédelmi normák és a megfelelő technológiák
alkalmazásával azok intenzitása jelentősen csökkenthető.

Az élővilágra kedvezőtlenül ható fényszennyezés, a megfelelő világító berendezések és módok
tervezésével és alkalmazásával csökkenthető. A természetes éjszakai tájkép és a védett élővilág,
elsősorban az éjjel repülő rovarfajok védelme érdekében az épületek és egyéb létesítmények kültéri
világításának kiépítése, felújítása esetén az élet és vagyonbiztonság érdekében feltétlenül szükséges
szabványos megvilágítási (fénysűrűségi) értéktartomány minimális értékét kell tervezni, illetve a
horizont síkja fölé fényáramot nem bocsátó, teljesen ernyőzött lámpatesteket kell alkalmazni. Az
épületek dísz- és díszítővilágítását illetve reklámfények használatát a lehető legkisebb
fénykibocsátással célszerű megoldani. Az éjjel repülő állatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontból feltétlenül indokolt világítás esetében is szükséges lehet tér és időbeli
korlátozásra. E tekintetben fontos a fényforrás minőségének a környezetvédelmi szempontok szerinti
megválasztása, pl. az éjjel repülő rovarokra rendkívül káros halogén és kompakt-fénycsöves lámpák
helyett kis-nyomású nátrium lámpa alkalmazása.

Törekedni kell arra, hogy a tágabb környezetben található természeti területek élővilágának védelme
érdekében olyan üzemelési rend érvényesüljön, ami a szükségtelen terhelő hatásokat, mint például
a túl intenzív és zavaró megvilágítás, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.2.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

Amennyiben az üzem funkciója olyan módon változna meg, ami egyben a környezeti terhelés
növekedését is okozza, az élővilágra ható tényezők módosulása, a jogszabályokban rögzített
engedélyezési eljárás során kerül majd definiálásra. A létesítmény üzemen kívül helyezése esetén
gondoskodni kell a szennyeződésnek fokozottan kitett csapadékvíz és a hulladék emisszió
megakadályozásáról a környező területekre. Teljes felhagyás esetén a terület rekultivációja külön
tervezési és engedélyezési eljárást feltételez, aminek része az élővilág-védelmi célállapot
meghatározása is. A területre ható intenzív emberi hatás megszűnése vagy jelentős gyengülése,
lehetőséget teremt az élővilág visszatelepedésére. Esetleges rekultivációs beavatkozások során
kizárólag őshonos növényfajok telepítése fogadható el, de az előre láthatóan megváltozott pedológiai
feltételek, például a területet borító aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszáradó talaj,
valamint a természetestől nagyban különböző általános életfeltételek miatt, kicsi az esélye
természeteshez közeli élőlény-együttesek gyors kialakulásának. A felhagyott területen, a rekultiváció
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nyomán tervszerűen, majd spontán módon megtelepedő életközösségek nagyban különböznek az
eredeti élőlény-együttesektől.

7.5.2.4. HAVÁRIA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK ÉS HATÁSVISELŐK

A havária és az üzemzavar mértéke és módja jelentősen befolyásolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatást. Amennyiben a zavar kizárólag a telep területén folyatott tevékenység körében
következik be, és belső területre koncentrálódik, a környező területek természeti értékeire várhatóan
nem lesz hatással. Olyan egyéb esetben, amikor az üzemi területen kívül is tapasztalhatók
kedvezőtlen hatások, mint pl. nagyobb tűzeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket
veszélyeztetheti, károsíthatja.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az üzemelés során, előreláthatólag olyan zavar vagy havária
bekövetkezése nem várható, amely az élő rendszerek jelentős vagy teljes pusztulását
eredményezné.

7.5.3. TÁJVÉDELMI HATÁSOK

7.5.3.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

A Hatvan város belterületén tervezett üzem, a lakott területektől minimálisan ~20 méter távolságban
helyezkedik el. A területet minden irányból közlekedési útvonalak, illetve ipari, és lakó területek
határolják. A létesítési területet természetvédelmi tekintetben indifferens élőhelyek övezik. A
létesítési munkák nyomán a tájseb jelleg átmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszínt az
építkezésre alkalmassá teszik, ami viszonylag nagy földmunkákkal fog járni.

7.5.3.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

Délről szemlélve a sík, fátlan tájon felépülő épületcsoport hátterében a Hatvan ipari épületei,
helyezkednek el. Nyugatról kertes házas, illetve ipari terület határolják. Keleti irányban ipari
épületek, távolabb lakóházas területek helyezkednek el. Déli irányban vegyes használatú, távolabb
kertes házas lakóterületek találhatóak. Az eredeti tájképi megjelenéshez képest az üzem építményei
nem meghatározó művi elemként jelennek meg.

A tájesztétikai szempontból előnyös, hogy az új létesítmény nyugati határa mentén egy füvesített
földsánc kialakítása tervezett, mely a lakóházak felől eltakarja az ipari épületet, illetve leárnyékolja
az esetlegesen kialakuló üzemelésből eredő zajhatások egy részét.

7.5.3.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A végérvényesen felhagyott üzemeltetés esetén, a terület gondozatlansága jelentős tájesztétikai
terhelést jelenthet. Az esetleges bontást követő rekultiváció során végzett növénytelepítésnek
köszönhetően, valamint a környező területekről beáramló növényzet térhódításával, a rekultivált
iparterület környező területbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivált terület teljes
tájba illesztése erdősítéssel vagy egyéb a hasznosítással megoldódik.

7.6 KLÍMAADAPTÁCIÓ LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A TERVEZETT PROJEKT KAPCSÁN

7.6.1. A TERÜLET ÉGHAJLATA DOMBORZATI VISZONYAI, ÉS FÖLDTANÁNAK ALAPÁLLAPOTA

7.6.1.1. DOMBORZAT

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben kerültek bemutatásra

7.6.1.2. FÖLDTAN

A földtani viszonyok az 5.5.1 fejezetben kerültek bemutatásra
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7.6.1.3. ÉGHAJLAT

Az éghajlati és meteorológiai viszonyok a 5.3 fejezetben kerültek bemutatásra

7.6.2. VÁLTOZATELEMZÉS

Klímavédelmi, klímaadaptációs szempontból két irányú változáselemzés lehetséges:

1. A tervezett létesítmény kialakítása különböző helyszíneken milyen éghajlati hatásokkal,
megfontolásokkal rendelkezhet

2. Az adott helyszínen a létesítmény hatása éghajlatvédelmi szempontból jelentős-e, illetve az
éghajlatváltozás létesítményre gyakorolt hatásai az adott helyszínen milyen módon
adaptálhatóak.

Jelen projekt kapcsán több, egymástól földrajzi szempontból jelentősen eltérő helyszín vizsgálata
nem volt lehetséges az alábbiak szerint:

 A fejlesztési terület a meglévő létesítmény közvetlen szomszédságában helyezkedik el,
egyéb település, mint fejlesztési területek a bővítés kapcsán erre tekintettel nem merültek
fel.

 Másik változat nem került részletes kidolgozásra.

A 2. pont szerinti vizsgálatot, a várható éghajlati változások előrejelzését a következőkben mutatjuk
be.

7.6.3. A LÉTESÍTMÉNY KITETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ ELMÚLT, ILLETVE A KÖVETKEZŐ 30 ÉV KLIMATIKUS
ADATAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

7.6.3.1. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA

Az értékelés során a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen
elérhető ClimateEU szoftver által szolgáltatott adatok alapján vonunk le következtetéseket az
alábbiakban.

Kiemelendő itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetközi viszonylatban több, egymástól
nagyságrendjét tekintve számos esetben eltérő adatforrás áll rendelkezésre. Választásunk két okból
esett ezen szoftverre:

 Ingyenesen elérhető, azonban folyamatos frissítése biztosított a fejlesztő gárda által.
 Hely specifikus adatokkal szolgál, ami a többi adatforrásra nem jellemző.

Az értékelés során az alábbi klimatikus adatok múltbeli és jövőbeli változásait elemezzük:

 havi átlag hőmérséklet
 havi átlag csapadék
 havi átlag max. hőmérséklet
 havi átlag min. hőmérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgálatát indokolja:

 A csapadékvíz mennyiségi változása a tervezés során figyelembe veendő, amennyiben
jelentősebb változások várhatóak (megemlítve itt az elmúlt évek jelentős napi maximum
értékeit is, mely sajnos azonban az alábbi vizsgálatokban a havi átlagértékek miatt nem
jelennek meg élesen)

 A havi átlag, havi átlag maximum és minimum hőmérsékletek jelentős hatást
gyakorolhatnak a létesítmény üzemeltetésére, energiafelhasználására.

 Jelentős hatások esetén a közvetett, az éghajlat változására áttételesen hatást gyakorló
tényezők jelentősége is megnő.
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7.6.3.2. ÉVI ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLET

13. ábra: Évi átlag középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlag középhőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy
egy általános melegedési tendencia érzékelhető az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés
alapján május hónap, ahol nem lesz növekedés a várható átlag hőmérsékleti értékekben. A
legnagyobb növekedés februárban látható, mely 3,9°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az
1981-2009 közötti időszaknak az évi átlag hőmérséklete 10,91°C, míg a 2050-re készített
modellezésé 12,77°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 1,86°C-os átlagos hőmérséklet
növekedést jelent. Az globális törekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodás
előtti állapothoz képest.

7.6.3.3. ÉVI ÁTLAGOS MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

14. ábra: Évi maximális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
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A területen az évi átlagos maximális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható,
hogy egy általános melegedési tendencia figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni
időszakban a október-december intervallumban. Jelentős emelkedés továbbá még februárban
figyelhető meg, mely 3,4°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti
időszaknak az évi átlagos maximális hőmérséklete 15,72°C, míg a 2050-re készített modellezésé
17,43°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 1,72°C-os átlagos maximális hőmérséklet
növekedést jelent.

7.6.3.4. ÉVI ÁTLAGOS MINIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

15. ábra: Évi minimális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlagos minimális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható,
hogy egy általános melegedési tendencia figyelhető meg az év egészében. Erőteljes növekedés
érzékelhető a jövőbeni időszakban az október-december, illetve a február-április intervallumokban.
A legnagyobb változás február hónapban jelentkezik, egy 4,4°C-os abszolút növekmény formájában
2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos minimális hőmérséklete 6,08°C, míg a
2050-re készített modellezésé 8,13°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 2,06°C-os átlagos
minimális hőmérséklet növekedést jelent.

7.6.3.5. HŐMÉRSÉKLETI VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ

Összefoglalóan a hőmérsékleti értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le:

 Az átlag hőmérséklet változása kapcsán a fűtési igények csökkenése, és a hűtési igények
növekedése feltételezhető. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a
szélsőértékek növekedését jelzik előre, mely a havi átlag értékekben nem jelenik meg
marginálisan, azonban az átlagértékekre alapozva nem is zárható ki.

 A hűtési igények növekedése növeli a létesítmény energiafogyasztását, de ez ellensúlyozható
például hőszivattyús rendszer, vagy napelemek telepítésével.

 Az átlaghőmérséklet emelkedése egyúttal az öntözési igények növekedését okozhatja,
mellyel szemben hat a későbbiekben ismertetésre kerülő, a csapadékvizekre vonatkozó
tendencia
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7.6.3.6. ÉVI ÁTLAGOS CSAPADÉKMENNYISÉG

16. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlagos csapadékmennyiség változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható,
hogy egy általánosan növekedő tendencia figyelhető meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a
modellezés alapján az október és november hónapok, ahol a jövőbeni időszakban egy 2 mm-es
csökkenés, illetve stagnálás figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban
február hónapban, továbbá a július-szeptember intervallumban. A legnagyobb változás február
hónapban jelentkezik, egy 13 mm-es növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti
időszaknak az évi átlagos csapadékmennyisége 43,92 mm, míg a 2050-re készített modellezésé
50,67 mm-nek adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 6,75 mm-es átlagos csapadékmennyiség
növekedést jelent.

A csapadékmennyiség a területen az 1981-2009-es időszakra 527 mm/évnek adódott. A modellezés
alapján a 2050-es időszakra ez 608 mm/év-re fog változni.

7.6.3.7. CSAPADÉKMENNYISÉG VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ

Összefoglalóan a csapadékmennyiség értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le:

 várhatóan több csapadék fog jelentkezni a területen, mind havi, mind éves szinten
 a megnövekedett csapadékmennyiség előrevetíti nagyobb pufferkapacitás kiépítésének

szükségességét a megfelelő tároláshoz
 megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb

időszakokban a hatékonyabb öntözésre

7.6.4. AZ EGYES ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE VONATKOZÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A 56. táblázat értékeli a bekövetkezési valószínűségét az egyes időjárási eseményeknek, és egyben
megadja a hozzájuk társított következmények mértékét is. Az egyes kategóriák leírása alább látható.

Valószínűség Következmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentős (3)

Gyakori (3) Alacsony (3) Közepes (6) Magas (9)
Lehetséges (2) Alacsony (2) Közepes (4) Közepes (6)

Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)
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Valószínűség:

Ritka: Csak kivételes esetekben következik be.

Lehetséges: Bekövetkezhet a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (5 éven
belül).

Gyakori: Nagy valószínűséggel bekövetkezik a közeljövőben, vagy a létesítmény működési
időszakában (1 éven belül).

Következmények:

Kicsi: Kismértékű kár keletkezik, nincs komolyabb hatása a környezetre, illetve a létesítményre.
Anyagi károk nincsenek, vagy csak minimálisak.

Mérsékelt: Látható károkat okoz a környezetben, illetve a létesítményben. Fizikai károk
keletkezhetnek a létesítményben, melyek kijavítása komolyabb anyagi terhekkel jár.

Jelentős: Komoly károk keletkeznek mind a természetes, mind az épített környezetben. Igen
komoly anyagi terhekkel járnak a javítási munkálatok.
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56. táblázat Az egyes időjárási események kockázatértékelése

Esemény Alesemény Valószínűség Következmény Várható hatás/Kockázat Javasolt beavatkozás

Súlyos viharok

Szélvihar 3 2 6 Szélsőséges viharok kapcsán nagyobb figyelmet a
hirtelen lehulló nagyobb csapadékhozamokra,

illetve annak elvezetésére kell fordítani a
csapadékvíz gyűjtő és a befogadó rendszer

megfelelő méretezésével.

Hóvihar 2 2 4

Jégeső 2 2 4

Szélsőséges hőmérséklet
Hőhullám 3 2 6

A fűtési rendszer csúcsterhelésre történő megfelelő
méretezésével lehet a hőmérsékleti

szélsőértékekre, anomáliákra felkészülni. A tervezés
során törekedni kell a megújuló energiák

hasznosítására.
Hideghullám 2 2 4

Aszály - 2 1 2

Az aszály hatásainak csökkentése érdekében
javasolható csapadékvíz puffer tározó telepítése,
mellyel a csapadékszegény időszakok kezelhetővé

válhatnak.

Tűzkár - 2 3 6
A tűzkár várható hatásainak minimalizálása

érdekében a tűzvédelmi előírások betartása, a
védőtávolságok figyelembe vétele javasolható.

Árvíz - 1 1 1
A terület környezetében tényleges kockázatot

jelentő felszíni vízfolyás nem található, így többlet
beavatkozás nem indokolt

Belvíz - 3 2 6

A területen a talajvíz maximális szintje 1,8 méterrel
a terepszint alatt helyezkedik el, így az

éghajlatváltozás által gyakorolt többlet hatásokat is
figyelembe véve sem várható komolyabb belvíz

kockázat a tervezési terület kapcsán
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7.6.5. AZ EGYES ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE VONATKOZÓ JAVASLAT TÉTEL

A tervezés, kivitelezés, üzemelés során fontos a környezeti változók figyelembevétele. A tervezés
korai időszakában megtett lépések sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a változó klimatikus
viszonyok csak minimálisan legyenek hatással a létesítményre. Megfelelő vállalatirányítási
rendszerek (pl.: minőség, környezet, energia) bevezetése, és a folyamatos fejlődés elvének
alkalmazása sokban hozzájárulhat a hatékony üzemeléshez. A vállalatirányítási rendszerek továbbá
segítséget nyújtanak a megfelelő nyomon követési módszertan kialakítására, és az ilyen
tevékenységekről készülő feljegyzések kezeléséről.

További javaslatok a vonatkozó összefoglaló fejezetekben kerültek leírásra (7.6.3.5 és 7.6.3.7
fejezet).

7.6.6. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

A tevékenység nem befolyásolja jelentősen a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét
a klímaváltozáshoz. A területen jelenleg zajló tevékenység megszűnik a beruházás kapcsán, illetve
a terület jellege, és képe is nagyban átalakul. Burkolt, illetve beépített területek kerülnek kialakításra,
ugyan a zöldterületek mérete lecsökken, de várhatóan minőségük javulni fog a 3 szintes
növényzetkialakítás miatt. illetve a jelenlegi zöldterületek minősége is javulni fog. Abban az esetben,
ha a csapadékvíz gyűjtése megfelelő rétegrend alkalmazásával biztosítható, akkor vizsgálandó a
burkolt parkoló felületek zúzottkő borítása, ezzel kiküszöbölve az okozott lokális hősziget-hatást A
zúzottkő burkolatnak, mind a sugárzást visszaverő hatása jobb, mint az aszfalt borításé, mind a
csapadékvíz gazdálkodásra gyakorolt hatása előnyösebb.

A fentebb leírtak következtében nem várható jelentős változás a környezet adaptációs
képességében.

7.6.7. MŰVI ELEMEK VÉDELME

A fejlesztési területen felszín alatti, vagy felszín feletti művi elem jelenleg nem található.

A terület vonatkozásában örökségvédelmi érintettség nem merült fel.

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a földmunkák során esetlegesen előkerülő lelet esetén
értesíteni szükséges a helyileg illetékes régészeti hatóságot.

7.7 ZAJVÉDELEM ÉS REZGÉSVÉDELEM

7.7.1. ALAPÁLLAPOT

Ahogy az 5.9-es fejezetben ismertetésre került a tervezési terület zajvédelmi állapotát részben a
már üzemelő Leoni telephely befolyásolja. A mérési eredmények alapján megállapításra került, hogy
az üzemegységben kialakuló zaj, zárt nyílászárók mellett nem okozza a zajvédelmi határértékek
túllépését, azonban a helyszíni mérések során gyűjtött információk alapján az elmúlt időszakban
egyes esetekben a nyílászárókat nyitva tartották, amitől az üzemből származó zaj érzékelhető
mértékben megnövekedett.

Az ellenőrző zajmérés során a 2500 Hz feletti tartományban egyértelműen kimutatható volt az
üzemegység dominanciája, de a mérési eredmények alapján az üzem által okozott zajhatárérték
túllépés nem volt kimutatható. A mérési pontokon, több helyen az éjszakai időszakban mért 1-2 dB-
es határérték túllépés a közlekedés és az üzem együttes hatását mutatja, az üzem hatása számítások
szerint ~40-42 dB értékre tehető, mely a határértéket nem haladja meg. Mindazonáltal figyelemmel
szükséges lenni az alábbiakra:

 A mérés időszakában a nagyobb problémát jelentő gyorskapuk csak kis ideig voltak nyitva
tartva.

 A második, kiegészítő mérés során bizonyítást nyert, hogy a gyorskapuk nyitva tartása
jelentősebb zajterhelést okoz a védendőknél.
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 A lakosok által problémaként megjelölt, targoncával történő rakodás zaja a mérés során nem
volt tapasztalható.

Összességében a meglévő létesítmény zajvédelmi hatásainak minimalizálása érdekében az alábbi
intézkedések kerülnek foganatosításra a fejlesztés részeként:

 A parkoló használat és a teherforgalom a Május 1. utca irányában, illetve annak
környezetében megszüntetésre kerül, ezzel a tehergépjárművek kirakodásához kapcsolódó
targonca rakodási zaj, valamint a tehergépjármű közlekedés zaja megszűnik.

 A targonca vezetők ismétlő oktatásban részesülnek a targonca megfelelő használata
kapcsán, ezzel az egyéb rakodási zajok nagysága, előfordulása szintén csökken. A targonca
használatot a Május 1. utca felől javasoljuk az éjszakai időszakban szüneteltetni.

 A tető felülvilágítók és a gyorskapuk nyitva tartása a természetes szellőzés/hűtés elősegítése
érdekében preferált, melyet a technológiában felszabaduló hulladékhő mennyisége indokol.
Erre tekintettel nem reális elvárás a nyílászárók folyamatos zárva tartása, azonban az alábbi
üzemeltetési előírásokat javasoljuk alkalmazni:

o Nappali időszakban a mérési eredmények alapján a zajvédelmi határértékek
tarthatók, így javasoljuk 06:00 után az épület átöblítését a tető felülvilágítók és a
gyorskapuk időszakos nyitva tartásával

o Ezt követően a gyorskapukat a normál üzemmenetnek megfelelően zárva kell tartani,
a tető felülvilágítók 22:00-i szükség szerint nyitva tarthatóak.

o Az éjszakai időszakban a nyílászárókat javasoljuk zárva tartani. Ettől eltérés csak
abban az esetben indokolt, ha a termelés alacsonyabb kapacitáson üzemel, mely
időszakban az alacsonyabb beltéri zaj kisebb zajterhelést okoz a környezetben.

A fenti beavatkozások, a tervezett fejlesztés végrehajtása esetén nem igényelnek többlet beruházást,
így végrehajtásuk nem ütközik akadályba.

7.7.2. ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

7.7.2.1. ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK

A létesítmény vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a kialakítás előzetes vizsgálata jelen
dokumentáció alapján kerül elindításra, zajkibocsátási határérték nem kerülhetett megállapításra.

7.7.2.2. A LÉTESÍTÉSRE (KIVITELEZÉSRE) VONATKOZÓ ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

Az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 2. melléklete a zajtól védendő terület jellege és az építési munka időtartama
szerint határozza meg.

A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai várhatóan 1 évnél hosszabb időtartamot érintenek.

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
 Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
 Kisvárosias, kertvárosias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB
 Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

7.7.2.3. AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

Az üzemeltetésből származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. melléklete a zajtól védendő terület jellege szerint határozza meg.

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB
 Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB
 Kisvárosias, kertvárosias lakóterületek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
 Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB
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7.7.2.4. A KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

A létesítmény közvetlen környezetében az M3-as autópálya, a 21-es számú út helyezkedik el.

Az érintett utakra az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint:

Autópálya (M3-as autópálya):

 Üdülőterület: 60/50 dB(A)
 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű): 65/55 dB(A)
 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület: 65/55 dB(A)
 Gazdasági terület: 65/55 dB(A)

Mellékutak, összekötő utak (21-es számú főút):

 Üdülőterület: 55/45 dB(A)
 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű): 60/50 dB(A)
 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület: 65/55 dB(A)
 Gazdasági terület: 65/55 dB(A)

7.7.3. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

7.7.3.1. ÉPÍTÉSI ZAJ

A beruházási terület művelés alól kivett, növényzettel borított, de jellemzően zavart terület. A
kivitelezés során szükség van tereprendezésre mely talaj mozgatását, és szállítását eredményezi. Az
építési munkálatok során földmunkagépek, kéziszerszámok, emelő berendezések, valamint
tehergépjárművek által okozott zajterheléssel kell számolni.

A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az
alábbiak szerint alakul.

57. táblázat Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint
határérték

Univerzális földmunkagép P = 75 kW LW = 102,2 dB
Rakodógép P = 75 kW LW = 102,6 dB

Építőipari teheremelő P > 15 kW LW = 93 dB
Kompresszor — LW = 97,0 dB

Gyorsdaraboló — LW = 110,0 dB
Döngölőgép P = 75 kW LW = 101,0 dB

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103,0 dB
Tehergépjárművek - LW = 98,0 dB/db

A területen a munkavégzés során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején 4 univerzális
földmunkagép, 2 rakodógép és 6 tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrások hatását munkaterületenként egy pontba összegezve
az eredő zajszint számítható a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint.

Az összegzett zajterhelés: Lw = 108,5 dB(A)

Az elméleti zajkibocsátási pontokat az alábbi ábra szerint felvéve, és a lakóterületek közelségére
tekintettel irányonként a legkisebb távolságra elhelyezkedő védendő távolságát meghatározva a
várható zajterhelés számítható.
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A védendő létesítmény zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet
7. melléklete):

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn ––Ke

Ahol:

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban.
Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján.
KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján.
KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján.
Kd A távolságtól függő tényező.
KL A levegő csillapító hatása
Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása
Kn A növényzet csillapító hatása
Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció
st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága

A beruházási terület és a figyelembe vett védendők elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be.

17. ábra: A felvett munkaterületek (A,B) és a környező védendők elhelyezkedése
A számítást a beruházás környezetében álló épületek homlokzata előtt 2 méter távolságban felvett
megítélési pont vonatkozásában hajtjuk végre.

58. táblázat: Számított zajterhelés a védendő épületek (A-B) vonalában [dB(A)]
Munka-
terület

Védendő
homlokzat Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt

A

Kölcsey u. 82 108,5 135 0 3 53,61 0,01 4,23 0 0 53,7
Kölcsey u. 51 108,5 368 0 3 62,32 0,03 4,61 0 0 44,6

Hatvan, 0357/2
hrsz 108,5 320 0 3 61,10 0,02 4,58 0 0 45,8
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Munka-
terület

Védendő
homlokzat Lw st KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt

B

Kölcsey u. 82 108,5 135 0 3 53,61 0,01 4,23 0 0 53,7
Kölcsey u. 51 108,5 260 0 3 59,30 0,02 4,52 0 0 47,7

Hatvan, 0357/2
hrsz 108,5 320 0 3 61,10 0,02 4,58 0 0 45,8

A számítások szerint a kivitelezés legkritikusabb időszakában határérték túllépés várható. A
kivitelezési munkák során, amikor a Kölcsey utca páros oldalán elhelyezkedő lakóépületekhez
legközelebb zajlik a munka, akkor 63 dB-es zajterhelési érték elérése sem kizárható a kisebb
távolságra való tekintettel.

A lakóházak közelsége, illetve magassága miatt mobil zajvédő falak elhelyezése megfelelő mértékben
nem enyhítené a terhelést, így ezekre az időszakokra javasolt a hatóságtól a határértékek alóli
felmentés kérvényezése. Javasoljuk továbbá megfontolni a földtöltés kialakítását a kivitelezés minél
korábbi időpontjában.

A kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a minimális 50 dB-es határértéket figyelembe véve
280 méternek adódik.

7.7.3.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A kivitelezési munkálatok kapcsán a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell
számolni.

A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett
kiindulási adatok az alábbiak:

59. táblázat Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán
M3-as autópálya 21-es főút

Hosszesés 0° 0°
Útburkolat B C

Típus Autópálya Főút
Irányonkénti forgalmi sávok száma 2 2

Forgalom jellege egyenletes egyenletes

Megengedett
sebesség (km/h)

Személy
kisteher
motor

130 50

Busz 100 50
Egyéb 80 50

Az út és védendő közötti burkolat
jellege Füves Füves

A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv
középvonalától számított 7,5 m-re az alábbi táblázatokban került feltüntetésre.

60. táblázat A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az I. ütem
kivitelezési időszakában

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34201 9678
Kis tehergépkocsi 6217 1128

Szóló busz 267 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz tehergépkocsi 1277 156
Nehéz tehergépkocsi 983 272

Pótkocsis tehergépkocsi 463 59
Nyerges szerelvény 3362 445

Speciális 7 21
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M3-as autópálya 21-es főút
Motorkerékpár 105 63
Sávok száma 2 2

Burkolat állapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes

Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

Sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Védendő távolsága (m) 115 95
Védendő és közút közötti térrész

jellege Füves Füves

Javasolt sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Javasolt burkolat B C

Többlet forgalom megoszlása
az adott útszakaszon

I 25% 25%
II 100% 100%
III 100% 100%

Alapállapoti terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 81,8 dB(A) 71,5 dB(A)

Éjjel 74,7 dB(A) 64,0 dB(A)
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,1 dB(A) 54,9 dB(A)

Éjjel 57,0 dB(A) 47,4 dB(A)

A számított értékekből jól látható, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok
mellett a zajvédelmi határértékek túllépése feltételezhető a védendő ingatlanok kapcsán az M3
autópálya vonatkozásában.

A várható forgalomnövekmény (120 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos
munkamenet, és a kizárólag a nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként 10
tehergépjármű növekmény figyelembe vételével számítjuk 07:00 és 19:00 közötti időszakban.

A kivitelezéshez társított forgalom feltételezésünk szerint az M3-as autópályát és a 21-es utat érintik.

61. táblázat Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában az I. ütem kivitelezési
időszakában [dB (A)]

Növekménnyel együttes terhelés M3-as autópálya 21-es főút

Számított zajterhelés referencia távolságban Nappal 81,9 71,5
Éjjel 74,7 64,0

Számított zajterhelés a védendőnél Nappal 64,1 55,0
Éjjel 57,0 47,4

Növekmény mértéke Nappal 0,0 0,1
Éjjel 0,0 0,0

Ahogy a táblázatban látható:

 Az érintett utak mentén az M3-as autópálya mellett található védendők vonatkozásában
alapállapotban a határérték túllépése feltételezhető az éjszakai időszakban. Ki kell itt
azonban emelni, hogy az éjszakai időszakban forgalom generáló hatás nem várható, így a
kritikus időszak további terhelése nem várható.

 Az M3-as autópálya vonatkozásában a nappali időszakban a számított növekmény mértéke
nem éri el a 0,1 dB értéket, tehát érzékelhető növekmény kialakulása nem várható.

 A 21-es út vonatkozásában a nappali időszakra vonatkozóan számított 0,1 dB-es növekmény
alatta marad az emberi érzékelés határaként ismert 0,5 dB-es növekménynek, tehát a
változás nem lesz észlelhető.
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A közvetlenül érintett Kölcsey Ferenc utca vonatkozásában forgalmi adatok nem állnak
rendelkezésre. A várható maximálisan 10 tehergépjármű/óra növekmény önmagában 54 dB(A)
zajterhelést okoz a védendő ingatlanok vonatkozásában. Figyelembe véve, hogy a vizsgált
önkormányzati úton kerül lebonyolításra a lakóházakhoz irányuló célforgalom, valamint a Robert
Bosch Electronics Kft. illetve a Horváth Rudolf Intertransport Kft. által generált forgalom, illetve az
LKH Leoni Kábelgyártó Kft. üzemelő létesítménye által generált forgalom, ezért a zajterhelés
növekmény mértéke várhatóan 1 dB alatt marad.

7.7.4. AZ ÉPÍTÉS REZGÉSVÉDELMI HATÁSAI

Szakirodalmi adatok alapján az általánosan jellemző földmunkák esetén a rezgésterhelés
hatásterülete – ahol a végzett tevékenység mérhető rezgésterhelést okoz – a munkaterülettől
átlagosan 20-30 méterre, jelentősebb rezgéshatással járó tevékenység esetén maximálisan 100
méterre tehető.

A burkolat kialakítása során a vibrohenger hatását közepes mértékű terhelésnek tekintve, 30-50
méteren belül elhelyezkedő épületek vizsgálandóak. Tekintettel arra, hogy a telekhatár
környezetében vibrohenger alkalmazása nem szükséges, az út túloldalán elhelyezkedő, Kölcsey
Ferenc utcai lakóingatlanok kapcsán határértéket túllépő rezgésterhelés kialakulása nem
valószínűsíthető.

Összességében a kivitelezés időszakában jelentős rezgésterhelő hatás kialakulása, és a
rezgésvédelmi határértékek túllépése nem valószínűsíthető.

A kivitelezés során generálódó többlet forgalom a jelenleg alacsony terheléssel rendelkező
mellékutak mentén okozhat érzékelhető mértékű változást, mivel az útburkolathoz közel
elhelyezkedő lakóházak terhelése az alacsonyabb terhelésre méretezett utak mentén nagyobb lehet.
Ki kell itt emelni, hogy korábbi projektek során végrehajtott mérések eredményei alapján 40 t
teherbírású 40 km/h sebességgel haladó tehergépjármű hatása maximálisan 1,4 mm/s2 értéknek
adódott, mely terhelés alacsonyabb sebesség, illetve kisebb rakomány mellett a kimutatási
határérték alá csökkent.

7.7.5. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.7.5.1. ÜZEMI ZAJ

A meglévő létesítmény zajforrásai kapcsán közelmérések kerültek végrehajtásra, mely alapján a
zajforrások számított hangteljesítményszintje meghatározásra került. A modellezés során figyelembe
vettük a 7.7.1 fejezetben megadott módosításokat is, így a Május 1. utca felől sem parkolók okozta
zajjal, sem tehergépjárművek zajával, sem targonca okozta zajjal nem számolunk. A gyorskapuk
figyelembe vétele a zárt állapot mellett történt meg.

Az újonnan létesítésre kerülő zajforrások kapcsán részletes gépészeti adatszolgáltatás, az üzemelő
létesítmény mérési eredményei, illetve tapasztalati adatok álltak rendelkezésre.

A létesítmény üzemeltetését folyamatosnak tekintjük. Ennek megfelelően a gépészeti és technológiai
berendezések üzemeltetése folyamatos, kivéve az irodaépület gépészeti rendszereit, melyek az
éjszakai időszakban nem üzemelnek. A gépészeti jellegű, illetve a technológiához kapcsolódó
zajforrások elhelyezkedése a tetőszerkezeten tervezett. Az üzemelő épület zajforrásai jellemzően
terepszinten helyezkednek el, ezzel zajárnyékot biztosítva.

A pontszerű zajforrások főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

62. táblázat: Az üzemelő és a tervezett létesítmény zajforrásai
Forrás megnevezése Száma LW Jellege Üzemelés Helye

CIAT hűtő kültéri 1 db 95 dB Üzemelő Folyamatos Terepszint
Aqua CIAT hűtő kültéri 1 db 95 dB Üzemelő Folyamatos Terepszint
Vákuum szivattyú ajtó 1 db 89 dB Üzemelő Folyamatos Ny-i homlokzat
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Forrás megnevezése Száma LW Jellege Üzemelés Helye
Vákuum szivattyú

ventilátor 1 db 94 dB Üzemelő Folyamatos Terepszint

Kompresszorház ajtó 1 db 85 dB Üzemelő Folyamatos É-i homlokzat
Gyorskapu 2 db 84 dB Üzemelő Folyamatos K-i homlokzat

Légkezelő 1 1 db 80,4 dB Tervezett Nappali
időszakban Iroda tető

Légkezelő 2 1 db 84,9 dB Tervezett Nappali
időszakban Iroda tető

Légkezelő 3 1 db 85,4 dB Tervezett Nappali
időszakban Iroda tető

Bluebox hűtő kültéri 1 db 76 dB Tervezett Nappali
időszakban Iroda tető

Printer elszívás
ventilátor 14 db 65 dB Tervezett Folyamatos Csarnok tető

A parkoló várható zajterhelését a Bajor Környezetvédelmi Hivatal által parkoló felületekre
meghatározott számítási módszer figyelembe vételével határoztuk meg.

A parkoló felületek vonatkozásában alkalmazott számítási módszertan az alábbiak szerinti.= + + + + + 10 log( ∗ ) − 10log 1
Ahol:

Lw: A vizsgált felület zajkibocsátása
LW0: Az egy elhaladás zajszintjére vonatkozó állandó,
KPA: A parkoló típusa által meghatározott állandó
KI: Az impulzusos zajjellegre vonatkozó állandó – ajtócsapódás
KD: Az átmenő forgalom és a „hely keresése” miatti korrekció (2,5*log(f*B-9))
f: A parkoló típusa által meghatározott tényező
KStrO: Burkolati korrekció
B: Parkoló kapacitás
N: Elhaladások száma/óra
S: A parkoló felülete (m2)

Lw0 értékét tapasztalatok alapján 2 dB-vel megemeltük, mivel a magyarországi gépjárműpark kora,
és műszaki állapota elmarad a németországitól. Az elhaladások száma kapcsán a táblázatban
megadott forgalmakat használtuk, a parkoló felület méretének figyelembe vételével.

A parkoló felület számított hangteljesítményszintjét ezt követően felületi forrásként vittük fel a
zajmodellbe m2-ként figyelembe vett adatként.

63. táblázat: A személygépjármű parkoló felület számított zajkibocsátása [dB(A)] és a figyelembe
vett kiindulási adatok

LW0 KPA KI KD KStrO B N f s LW
Nappal 65,7 dB(A) 0 4 5,5 0 162 1 1 3469 m2 54,3 dB(A)

Éjjel 65,7 dB(A) 0 4 5,5 0 162 0,6 1 3469 m2 59,3 dB(A)

A személygépjármű parkoló generált forgalma megegyezik az üzemelés során a közutakon generált
forgalommal, mely az 4.4.2 fejezetben került megadásra.

A belső közlekedés okozta várható zajterhelést egy elhaladás, mint zajesemény mérési eredménye
alapján számoltuk, megítélési időre korrigálva. A számított hangteljesítményszint, a belső
közlekedést vonalforrásként modellezve 73 dB/m. Tehergépjármű közlekedés csak a nappali
időszakban tervezett.

A zajterhelés csökkentésére 4 méter magasságú földtöltés kerül kialakítása a Kölcsey utca felőli
telekhatár környezetében.
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A meglévő, illetve a tervezett létesítményrész vonatkozásában zajmodell került kidolgozásra a
Soundplan Essential szoftver 4.0 verziójában.

A zajvédelmi határértékek a közvetlen környezetben az alábbiak szerint alakulnak.

A. Motel (Kölcsey Ferenc utca 51.): 55/45 dB(A)
B. Május 1. utca páros oldali lakóházak: 55/45 dB(A)
C. Május 1. utca páratlan oldali lakóházak: 50/40 dB(A)
D. Kölcsey Ferenc utca lakóházai: 50/40 dB(A)
E. 0357/2 hrsz-ú tanya: 60/50 dB(A)

A számított zajterhelési értékek közül a legmagasabb értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.
Részletesebb adatok megtekinthetők a mellékletben csatolt helyszínrajzon.

64. táblázat: Számított zajterhelési eredmények [dB(A)]
Védendő

megnevezése
Számítási eredmény Határérték
Nappal Éjjel Nappal Éjjel

A 44,5 44,2 55 45
B 42,3 40,1 55 45
C 38,0 36,2 50 40
D 48,7 37,7 50 40
E 43,6 39,9 60 50

A mérési eredmények alapján az M3-as autópálya okozta zajterhelés az éjszakai időszakban
megközelíti, egyes pontokon meg is haladja az üzemi létesítményekre vonatkozó zajvédelmi
határértékeket. A számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a létesítmény zajvédelmi hatásai
nem lesznek leválaszthatók az M3-as autópálya okozta közlekedési zajterhelésről.

A számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a létesítmény egyetlen vizsgált ponton sem
okozza a zajvédelmi határérték túllépését.

7.7.5.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ

Hatások az I. ütem üzemelési időszakában

A forgalom zajhatását az I. ütem üzemelési időszakában a területre vezető utakon az alábbi
táblázatban ismertetjük.

65. táblázat A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az I. ütem
üzemelési időszakában (2019)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 34902 9912
Kis tehergépkocsi 6335 1149

Szóló busz 272 114
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz tehergépkocsi 1313 161
Nehéz tehergépkocsi 927 196

Pótkocsis tehergépkocsi 476 61
Nyerges szerelvény 3457 458

Speciális 8 22
Motorkerékpár 107 64
Sávok száma 2 2

Burkolat állapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes

Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

Sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50
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M3-as autópálya 21-es főút
Védendő távolsága (m) 115 95

Védendő és közút közötti térrész
jellege Füves Füves

Javasolt sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Javasolt burkolat B C

Többlet forgalom megoszlása
az adott útszakaszon

I 25% 25%
II 100% 100%
III 100% 100%

Alapállapoti terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 81,9 dB(A) 71,4 dB(A)

Éjjel 74,8 dB(A) 63,9 dB(A)
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,1 dB(A) 54,9 dB(A)

Éjjel 57,0 dB(A) 47,4 dB(A)

Ahogy az korábban ismertetésre került a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok,
illetve burkolatjellemzők mellett a zajvédelmi határértékek túllépése feltételezhető a védendő
ingatlanok kapcsán az M3-as autópálya vizsgált útszakaszának vonatkozásában az éjszakai
időszakra.

A várható forgalmi növekmény mely a területre érkezik napi 120 személygépjármű, és 20 nehéz
tehergépkocsi formájában fog jelentkezni.

Az M3-as autópálya mentén jelen helyzetben is határérték túllépés tapasztalható a legközelebbi
védendő vonalában. A fejlesztés miatt jelentkező többletforgalom, nem okoz változást a közlekedő
utak környezetében.

A megadott forgalomnövekmény nem okoz változást a közlekedő utak környezetében.

66. táblázat Számított zajterhelés a vizsgált közlekedő utak környezetében az I. ütem üzemelési
időszakában [dB (A)]

Növekménnyel együttes terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 81,9 71,5

Éjjel 74,8 63,9
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,1 54,9

Éjjel 57,0 47,4

Növekmény mértéke Nappal 0,0 0,0
Éjjel 0,0 0,0

Hatások a II. ütem kivitelezési időszakában

67. táblázat A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a II. ütem
kivitelezési időszakában (2020)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 35829 10047
Kis tehergépkocsi 6513 1171

Szóló busz 275 115
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz tehergépkocsi 1350 165
Nehéz tehergépkocsi 972 220

Pótkocsis tehergépkocsi 489 62
Nyerges szerelvény 3553 470

Speciális 8 23
Motorkerékpár 108 65
Sávok száma 2 2

Burkolat állapota B C
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M3-as autópálya 21-es főút
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes

Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

Sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Védendő távolsága (m) 115 95
Védendő és közút közötti térrész

jellege Füves Füves

Javasolt sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Javasolt burkolat B C

Többlet forgalom megoszlása
az adott útszakaszon

I 25% 25%
II 100% 100%
III 100% 100%

Alapállapoti terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 81,9 dB(A) 71,5 dB(A)

Éjjel 74,9 dB(A) 64,1 dB(A)
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,2 dB(A) 55,0 dB(A)

Éjjel 57,1 dB(A) 47,5 dB(A)

68. táblázat Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a II. ütem kivitelezési
időszakában [dB (A)]

Növekménnyel együttes terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 82,0 71,6

Éjjel 74,9 64,1
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,2 55,0

Éjjel 57,1 47,5

Növekmény mértéke Nappal 0,0 0,0
Éjjel 0,0 0,0

Az M3-as autópálya vonatkozásában alap esetben is határérték túllépés tapasztalható a
legközelebbi védendő vonalában az éjszakai időszakban. A fejlesztés miatt jelentkező
többletforgalom, nem okoz változást a közlekedő út környezetében.

Hatások a II. ütem üzemelési időszakában

69. táblázat A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a II. ütem
üzemelési időszakában (2021)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 36541 10291
Kis tehergépkocsi 6632 1192

Szóló busz 280 116
Csuklós busz 5 2

Közepesen nehéz tehergépkocsi 1386 169
Nehéz tehergépkocsi 982 211

Pótkocsis tehergépkocsi 503 64
Nyerges szerelvény 3648 483

Speciális 8 23
Motorkerékpár 109 65
Sávok száma 2 2

Burkolat állapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes

Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

Sebesség (km/h) I 130 50
II 100 50
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M3-as autópálya 21-es főút
III 80 50

Védendő távolsága (m) 115 95
Védendő és közút közötti térrész

jellege Füves Füves

Javasolt sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Javasolt burkolat B C

Többlet forgalom megoszlása
az adott útszakaszon

I 25% 25%
II 100% 100%
III 100% 100%

Alapállapoti terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 82,0 dB(A) 71,6 dB(A)

Éjjel 75,0 dB(A) 64,1 dB(A)
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,2 dB(A) 55,0 dB(A)

Éjjel 57,2 dB(A) 47,6 dB(A)

70. táblázat Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a II. ütem üzemelési
időszakában [dB (A)]

Növekménnyel együttes terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 82,0 71,6

Éjjel 75,0 64,1
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,2 55,1

Éjjel 57,2 47,6

Növekmény mértéke Nappal 0,0 0,1
Éjjel 0,0 0,0

Az M3-as autópálya vonatkozásában alap esetben is határérték túllépés tapasztalható a
legközelebbi védendő vonalában az éjszakai időszakban. A fejlesztés miatt jelentkező
többletforgalom, nem okoz változást a közlekedő út környezetében.

Az egy nap során jelentkező forgalomnövekmény (120 személyautó, 23 tehergépkocsi) a nappali
időszakban maximálisan 0,1 dB-es zajterhelés növekedést okoz a 21-es út és esetében. Az éjszakai
A növekmények az emberi fül számára nem érzékelhetőek, és a növekménnyel együttesen jelentkező
zajterhelés is a megengedett határérték alatt marad a védendő vonalában.

7.7.6. HATÁSOK A TÁVLATI IDŐSZAKBAN

A forgalom távlati zajhatását az érintett útszakaszok kapcsán az alábbi táblázatban ismertetjük.

71. táblázat A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a távlati
időszakban (2036)

M3-as autópálya 21-es főút
Személygépkocsi 49244 13148
Kis tehergépkocsi 8941 1525

Szóló busz 352 115
Csuklós busz 7 2

Közepesen nehéz tehergépkocsi 1880 239
Nehéz tehergépkocsi 1316 279

Pótkocsis tehergépkocsi 682 90
Nyerges szerelvény 4948 682

Speciális 11 33
Motorkerékpár 121 48
Sávok száma 2 2

Burkolat állapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
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M3-as autópálya 21-es főút
Hosszesés mértéke (%) 0 0

Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

Sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Védendő távolsága (m) 115 95
Védendő és közút közötti térrész

jellege Füves Füves

Javasolt sebesség (km/h)
I 130 50
II 100 50
III 80 50

Javasolt burkolat B C

Többlet forgalom megoszlása
az adott útszakaszon

I 25% 25%
II 100% 100%
III 100% 100%

Alapállapoti terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 82,5 dB(A) 72,4 dB(A)

Éjjel 76,2 dB(A) 65,3 dB(A)
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,7 dB(A) 55,9 dB(A)

Éjjel 58,4 dB(A) 48,7 dB(A)

A 15 éves távlati időszakban az általános forgalomnövekedés sem eredményez határérték túllépést
a 21-es út mentén található védendők esetében. Mivel a beruházási terület környezetében várható
nagyobb beruházás, a forgalom előreszámítás szabvány a terület környezetében feltételezhetően
kialakuló beruházások forgalomnövelő hatását irányozza elő, a tényleges növekmény várhatóan az
alábbi táblázatban megadottnál kisebb lesz.

72. táblázat Várható forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a távlati időszakban
[dB (A)]

Növekménnyel együttes terhelés M3-as autópálya 21-es főút
Számított zajterhelés

referencia távolságban
Nappal 82,5 72,4

Éjjel 76,2 65,3
Számított zajterhelés a

védendőnél
Nappal 64,7 55,9

Éjjel 58,4 48,7

Növekmény mértéke Nappal 0,0 0,0
Éjjel 0,0 0,0

Az értékek csökkentésére lehetőséget adhat a jövőbeni technikai fejlesztések alkalmazása, melyek
jelen pillanatban még nincsenek általános használatban magyarországi viszonyok között (pl.
csendesebb abroncsok, halkabb kopóréteg, elektromos járművek térnyerése).

7.7.7. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A megszüntetés fázisában a 7.7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak.

7.7.8. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.7.8.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET

A kivitelezési időszak zajvédelmi hatásterülete a minimális 50 dB-es határértéket figyelembe véve
280 méterben jelölhető meg a telek súlypontjától számolva.

Az üzemeltetés időszakában a zajvédelmi hatásterület a mezőgazdasági területek irányában 45/35,
a gazdasági területek irányába 50/40, míg a lakóterületek irányában a zajvédelmi határértékkel
megegyező érték figyelembe vétele mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai alapján
számítható.
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Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában várható zajvédelmi
hatásterülete a telekhatártól számítva maximálisan 123 méternek adódik.

7.7.8.2. KÖZVETETT HATÁSTERÜLET

A létesítmény közvetett hatásterülete a közlekedő utak hatásterülete, amely, figyelembe véve a
284/2007 (X.29.) Kormányrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett útszakaszok
vonatkozásában nem megállapítandó.

7.7.8.3. A HATÁSTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ INGATLANOK

A kivitelezés vonatkozásában a számított hatásterületen belülre eső ingatlanok helyrajzi számainak
beszerzése a földhivataltól megtörtént. A kivitelezés során érintett ingatlanok a következők:

760/9, 5434, 891/195, 6197, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 5412/133, 5412/134,
5412/135, 5412/136, 5412/137, 5412/138, 5412/139, 5412/140, 5412/144, 5412/105, 5412/106,
5412/107, 5412/108, 5412/109, 5412/110, 5412/111, 5412/112, 5412/73, 5412/74, 5412/75,
5412/76, 5412/77, 5412/78, 5412/79, 5412/55, 5412/34, 5412/35, 5412/36, 5412/37, 5412/31,
760/8, 759/9

Az üzemelési időszakra a hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai, valamint a
számított hatásterület esetében a földkönyvi adatok beszerzése megtörtént.

73. táblázat Az üzemelési zaj hatásterületére eső ingatlanok

Helyrajzi szám Szabályozási terv szerinti
besorolás* Kivett megnevezések

5434 Köu közterület
5461 Lke lakóház, udvar
6193 Lke lakóház, udvar
6194 Lke beépítetlen terület
6195 Lke lakóház, udvar
6196 Lke lakóház, udvar
6197 Lke közút

5412/110 Lke lakóház, udvar
5412/111 Lke lakóház, udvar
5412/112 Lke lakóház, udvar
5412/137 Lke lakóház, udvar
5412/138 Lke lakóház, udvar
5412/139 Lke lakóház, udvar
5412/140 Lke lakóház, udvar, gazdasági épület
5412/2 Lke közterület
5412/29 Lke lakóház, udvar
5412/30 Lke lakóház, udvar
5412/31 Lke lakóház, udvar
5412/34 Lke lakóház, udvar
5412/35 Lke lakóház, udvar
5412/36 Lke lakóház, udvar
5412/37 Lke lakóház, udvar
5412/55 Lke közterület
5412/76 Lke lakóház, udvar
5412/77 Lke lakóház, udvar
5412/78 Lke lakóház, udvar
5412/79 Lke lakóház, udvar
757/14 Vt beépített terület
757/15 Vt beépített terület
757/16 Vt beépített terület
757/17 Vt beépített terület
757/18 Vt beépített terület
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Helyrajzi szám Szabályozási terv szerinti
besorolás* Kivett megnevezések

757/4 Vt telephely
757/6 Vt közút
759/11 Vt telephely
759/12 Vt beépítetlen terület
759/9 Ge ipartelep
760/8 Ge üzem, raktár
760/9 Ge telephely

891/195 Ge ipartelep
*Ge: egyéb ipari gazdasági terület

Köu: közúti közlekedési és közmű terület
Lke: Kertvárosias lakóterület
Vt: Településközpont vegyes terület

A használatba vétel során a zajvédelmi hatásterület pontos lehatárolása és zajkibocsátási határérték
iránti kérelem benyújtása válik szükségessé arra tekintettel, hogy a fenti táblázat szerint védendők
találhatóak a hatásterületen.

7.8 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Az érintett helyrajzi számú ingatlanok nem szerepelnek az Örökségvédelmi Nyilvántartás nyilvános
adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a földmunkák során esetlegesen előkerülő lelet esetén
értesíteni szükséges a helyileg illetékes régészeti hatóságot.

8 A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK ÁTTÉTELES HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA

A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek jelentősnek,
így az egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatóak ezen környezeti elemek
vonatkozásában.

A levegőtisztaság-védelemi hatások az üzemelés időszakában nem jelentősek a pontforrásokhoz
kapcsolódó tüzelési technológia megfelelő műszaki megoldásainak, illetve az alacsony technológiai
kibocsátásnak köszönhetően.

A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési határérték
túllépését.

A forgalom növekedése által okozott többletterhelés nem okozza a zajhatárérték túllépését, a várható
növekmény az emberi érzékelés határa (0,5 dB-es növekmény) alatt marad.

Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem
okoznak az egészségre káros hatásokat.

9 MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI
REFERENCIA

A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett.

10 ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK

A beruházás kapcsán az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem valószínűsíthető.
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11 ÜZLETI TITOK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

Az előzetes vizsgálati kérelem az üzleti titok hatálya alá tartozó részeket tartalmaz, melyek külön
dokumentumban kerülnek beadásra. Ezen külön dokumentum tartalmazza a részletes technológiai
leírást, mely szigorúan titkos, így kifüggesztéséhez az LKH Leoni Kft. nem járul hozzá.

12 KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

12.1 A TEVÉKENYSÉG LÉNYEGÉNEK ISMERTETÉSE

Az LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. Hatvanban üzemelő meglévő telephelyén kábelek gyártását
végzi. A gyártott termékek iránti növekvő kereslet, szükségessé tette egy nagyobb befogadó
képességű és nagyobb termelési kapacitással rendelkező egység kialakítását.

Fentiekre tekintettel Üzemeltető egy új csarnok kialakítását tervezi a Hatvan, 760/11 helyrajzi számú
ingatlanon. A telken több ütemben a jelenlegivel megegyező, azonban folyamatosan növekvő
kapacitással kábelek gyártását tervezik.

Az ingatlan tulajdonosa a Horváth Rudolf Intertransport Kft. Az ingatlan megvásárlása a jövőben
tervezett. Az épület építését a kivitelezési beszerzés keretében kiválasztásra kerülő cég fogja
végezni, majd az épület üzemeltetését a LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. (továbbiakban
Üzemeltető) hajtja végre.

A meglévő létesítmény egy 38 589 m2-es területen helyezkedik el. Az épületek beépített területe
7208 m2.

Az újonnan létesítésre kerülő épületcsoport egy ~5,8 hektáros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési
területen első ütemben egy ~15 465 m2-es területű részben két szintes csarnok kerül kialakításra,
melyben helyet kap az irodai funkció is. Ezen épület a későbbiekben bővítésre kerül egy ~10 000
m2-es területű épületrésszel.

A tervezési területen kialakításra kerül továbbá egy 157 m2-es személyi portaépület, illetve egy 73
m2-es teherporta épület és egyéb kiszolgáló épületek (pl. sprinkler), valamint egy 176 férőhelyes
parkoló.

12.2 A KÖRNYEZETI HATÁSOK BECSLÉSE, ÉRTÉKELÉSE

12.2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A létesítmény kialakításához kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel
időszakosan megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy
gépigénnyel járó fázisát követően lecseng.

Az üzemelő létesítményben 6 db bejelentésre kötelezett pontforrás üzemeltetése történik
levegőtisztaság-védelmi engedély alapján az alábbiak szerint:

 P1-P2 források: Gázkazánok füstgáz elvezetése
 P4-P6 források: A PVC felhasználó területek elszívásai
 P7-es forrás: Nyomtató terület elszívása

A tervezett létesítményben több bejelentésre kötelezett fűtési eredetű pontforrás létesítése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység fűtési hőigényének ellátására 3 db 290 kW-os teljesítményű
kondenzációs kazán telepítése tervezett. A gázégők Low-NOx technológiával rendelkeznek, így a
várható környezetre gyakorolt hatások nem lesznek jelentősek. Ezek a P8-P10 források

A tervezett épületben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretán bevonat
kialakítása tervezett, mely vonatkozásában a P4-P6 forrásokhoz hasonló kibocsátás a németországi
tapasztalatokból kiindulva nem ismert, ezért a technológiához kapcsolódó tervezett források
kizárólag a nyomtató területek elszívásához kapcsolódnak. Ezek a P11-P24 források.
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A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása
várható, mely azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi
határérték alatt marad.

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaság-
védelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában a munkaterület középpontjától számítva 233
méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a pontforrások súlypontjától számított
788 m sugarú körrel határozható meg.

A hatásterület által érintett helyrajzi számok lekérése az illetékes földhivataltól folyamatban van. A
földhivatal adatszolgáltatása alapján a helyrajzi számok listája utólagosan kerül benyújtásra a
Hatóság részére.

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai
vizsgálhatók. A forgalom lebonyolítására használni tervezett közlekedő utak számított
hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 1 méternek adódik.

12.2.2. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ, TALAJ

A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a
felszíni vizek szennyeződése kizárható.

A területen összegyülekező szennyezett területi csapadékvizek olajfogókkal tisztításra kerülnek majd
a zajvédelmi céllal telepíteni tervezett földtöltés alatt elhelyezésre kerülő szikkasztó boxokban
kerülnek szikkasztásra.

A területen a kivitelezés és az üzemelés időszakában egyaránt biztosított lesz a kárelhárítás általános
eszközállománya a haváriás események (baleset, gépborulás, stb.) esetére.

12.2.3. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

A tervezési terület és a hatásterület már urbanizált környezetben helyezkedik el. A teljes környezet
jelenleg is erősen zavart ruderális élőhelyekkel jellemezhető. A beépítésre szánt helyszín teljes
egészében mentes mindenféle természetes vagy természetközeli élőhelytől. A létesítmény
környezetében sem fordulnak elő stabilizálódott, vagy legalább értékesebb fajokat magukba foglaló
ruderális elemekkel rendelkező területek. Az élőhelyek természeti állapotának romlása, és ezzel
együtt az élővilág életfeltételeinek kedvezőtlenebbé válása, elsősorban az elmúlt évek során
intenzíven ható antropogén tényezőknek tudható be. A tervezési terület tágabb környezetében is
hiányoznak még a jó természetességű élőhelyek.

A tervezési terület és a hatásterület urbanizált és közlekedési területekkel érintkező jellegzetes ipari
jellegű, urbanizált táj. A tervezett létesítés és a későbbi üzemelés élővilág-védelmi szempontból
becsült hatásterülete nagyjából megegyezik. Az üzemelésnél figyelembe kell venni a
valószínűsíthetően megnövekedő forgalomból és az üzemeléssel együtt járó zavarást, a rezgés, zaj-
és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terület és környékének, illetve az élővilág-védelmi becsült hatásterület növény- és
állatvilágát leginkább az adekvát élőhelyeken a térségben általánosan elterjedt tág tűrésű, eurinök
fajok képezik. A területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy
fokozottan védett növény és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel
jelenlegi állapotukra és környezetükre, a tervezési területen és annak környezetében előforduló
élőhelyeknek a természetvédelmi értéke igen sekély.

A tág térségben található országos jelentőségű védett természeti területekre, helyi jelentőségű
védett természeti területekre és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekre (Natura 2000) a jelentős távolságnak köszönhetően, a tervezett létesítés és az üzem
későbbi működtetése értékelhető természetvédelmi hatással nem lesz. A térségben kijelölt nemzeti
ökológiai hálózat elemeire várhatóan semlegesek lesznek a létesítéssel és az üzemeltetéssel együtt
járó olyan hatások, mint a várhatóan jelentős fényszennyezés.
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12.2.4. KLÍMAADAPTÁCIÓ

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. Megfelelő
előre tervezés mellett a létesítményre a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki
számottevő hatást.

12.2.5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy
ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető be fogja tartani a
vonatkozó jogszabályi előírások szerinti előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket.

12.2.6. ZAJVÉDELEM ÉS REZGÉSVÉDELEM

A kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások nem okozzák a zajvédelmi határértékek
túllépését.

A közlekedési utakon generált többlet forgalom kapcsán az alábbiak állapíthatóak meg:

 A kivitelezés időszakában:
 Az érintett utak mentén az M3 mellett található védendők vonatkozásában alapállapotban

a határérték túllépése feltételezhető az éjszakai időszakban. Ki kell itt azonban emelni,
hogy az éjszakai időszakban forgalom generáló hatás nem várható, így a kritikus időszak
további terhelése nem várható.

 Az M3-as autópálya vonatkozásában a nappali időszakban a számított növekmény
mértéke nem éri el a 0,1 dB értéket, tehát érzékelhető növekmény kialakulása nem
várható.

 A 21-es út vonatkozásában a nappali időszakra vonatkozóan számított 0,1 dB-es
növekmény alatta marad az emberi érzékelés határaként ismert 0,5 dB-es
növekménynek, tehát a változás nem lesz észlelhető.

 A közvetlenül érintett Kölcsey Ferenc utca vonatkozásában forgalmi adatok nem állnak
rendelkezésre. A várható maximálisan 10 tehergépjármű/óra növekmény önmagában 54
dB(A) zajterhelést okoz a védendő ingatlanok vonatkozásában. Figyelembe véve, hogy
a vizsgált önkormányzati úton kerül lebonyolításra a lakóházakhoz irányuló célforgalom,
valamint a Robert Bosch Electronics Kft. illetve a Horváth Rudolf Intertransport Kft. által
generált forgalom, illetve az LKH Leoni Kábelgyártó Kft. üzemelő létesítménye által
generált forgalom, ezért a zajterhelés növekmény mértéke várhatóan 1 dB alatt marad.

 Az üzemeltetés időszakában, illetve a távlati időszakban
o Az M3-as autópálya vonatkozásában alap esetben is határérték túllépés

tapasztalható a legközelebbi védendő vonalában az éjszakai időszakban. A fejlesztés
miatt jelentkező többletforgalom, azonban nem okoz változást a közlekedő út
környezetében.

o Az egy nap során jelentkező forgalomnövekmény (120 személyautó, 23
tehergépkocsi) a nappali időszakban maximálisan 0,1 dB-es zajterhelés növekedést
okoz a 21-es út és esetében. Az éjszakai A növekmények az emberi fül számára nem
érzékelhetőek, és a növekménnyel együttesen jelentkező zajterhelés is a
megengedett határérték alatt marad a védendő vonalában.

Az üzemelő létesítmény zajvédelmi hatásainak mérséklése, a Május 1. utca zajvédelmi állapotának
javítása érdekében a beruházás részeként az alábbi tevékenységek, módosítások kerülnek
végrehajtásra:

 A parkoló használat és a teherforgalom a Május 1. utca irányában, illetve annak
környezetében megszüntetésre kerül, ezzel a tehergépjárművek kirakodásához kapcsolódó
targonca rakodási zaj, valamint a tehergépjármű közlekedés zaja megszűnik.
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 A targonca vezetők ismétlő oktatásban részesülnek a targonca megfelelő használata
kapcsán, ezzel az egyéb rakodási zajok nagysága, előfordulása szintén csökken. A targonca
használatot a Május 1. utca felől javasoljuk az éjszakai időszakban szüneteltetni.

 A tető felülvilágítók és a gyorskapuk nyitva tartása a természetes szellőzés/hűtés elősegítése
érdekében preferált, melyet a technológiában felszabaduló hulladékhő mennyisége indokol.
Erre tekintettel nem reális elvárás a nyílászárók folyamatos zárva tartása, azonban az alábbi
üzemeltetési előírásokat javasoljuk alkalmazni:

 Nappali időszakban a mérési eredmények alapján a zajvédelmi határértékek tarthatók, így
javasoljuk 06:00 után az épület átöblítését a tető felülvilágítók és a gyorskapuk időszakos
nyitva tartásával

 Ezt követően a gyorskapukat a normál üzemmenetnek megfelelően zárva kell tartani, a tető
felülvilágítók 22:00-i szükség szerint nyitva tarthatóak.

 Az éjszakai időszakban a nyílászárókat javasoljuk zárva tartani. Ettől eltérés csak abban az
esetben indokolt, ha a termelés alacsonyabb kapacitáson üzemel, mely időszakban az
alacsonyabb beltéri zaj kisebb zajterhelést okoz a környezetben.

A fenti módosítások végrehajtását is figyelembe véve a számítási eredmények alapján kijelenthető,
hogy a létesítmény egyetlen vizsgált ponton sem okozza a zajvédelmi határérték túllépését.

A kivitelezési munka zajvédelmi hatásterülete 50 dB-es értéket figyelembe véve 280 méteres
hatásterület határolható le.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terület környezetében az M3-as autópálya közlekedési eredetű
zajának dominanciája jellemző az éjszakai időszakban. Ennek megfelelően a mezőgazdasági
területek irányában 45/35, a gazdasági területek irányába 50/40, míg a lakóterületek irányában a
zajvédelmi határértékkel megegyező érték figyelembe vétele mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § előírásai alapján.

Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában várható zajvédelmi
hatásterülete a telekhatártól számítva maximálisan 123 méternek adódik.

12.3 A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT EMBEREK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN,
ÉLETMINŐSÉGÉBEN ÉS ÉLETMÓDJÁBAN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi
hatások kialakulása kizárható.

12.4 A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉRE FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem szükséges.



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 95

Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.1. Szolgáltatási díj utalására vonatkozó igazolás
1.2. Jogosultságot igazoló okirat
1.3. Nyilatkozat az adatok helytállóságáról
1.4. Nyilatkozat a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet szerint
1.5. Tulajdoni lap
1.6. Térképmásolat
1.7. Változási vázrajz
1.8. Tulajdonosi hozzájárulás
1.9. Meghatalmazás
1.10. Zaj alapállapot vizsgálat jegyzőkönyv
1.11. Összehasonlító mérés jegyzőkönyv



































 

    

cím: tel/fax: e-mail: bankszámla: 

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a +36 309870415 info@prevenciokft.hu 10404089-50526674-51841008 

 +36 1 7834782   

 

 

 

SM 1022/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajmérési jegyzőkönyv 
 

LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. 

Hatvan, Kölcsey u. 53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018. január 



2 

 

 

Zajmérési jegyzőkönyv 
 

LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. 

Hatvan, Kölcsey u. 53.  

 

 

1. A feladat meghatározása 

 

A Denkstatt Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.) felkérte a Prevenció Kft-t (1114 

Budapest, Bartók B. út 15/a) az LKH Leoni Kábelgyár Hatvan, Kölcsey u. 53. sz. 

alatti telephelyén az üzem környezeti zajkibocsátását meghatározó zajforrások 

„egyedi” zajkibocsátásának, és az üzem környezetében kijelölt zajmérési pontokon a 

háttérterhelés meghatározására. 

A felkérés alapján helyszíni zajméréseket végeztünk, melyek eredményeit a jelen 

jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

2. A zajmérés alapadatai 

 

A mérést végezte: 

 

Kvojka Ferenc zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Kvojka Gergely környezetmérnök 

 

A mérés időpontja: 

2018. január 26-án 11:00 – 12:30 és január 29-én 20:15 – 21:40; 22:00 – 22:40 óra 

között. 

 

Kiegészítő mérés időpontja: 

2018. február 15., 18:30 – 19:10 (A kiegészítő zajmérés eredményei a mellékletben 

kerültek csatolásra) 

 

A mérésekhez használt műszerek: 

CEL 593 C1M típ. prec. integráló zajszintmérő 

Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő  

(a műszerek hitelesítési bizonyítványa mellékelve) 

CEL 284/2 típ. akusztikai kalibráló 

 

Az időjárási adatokat a következő műszerrel mértük: 

WS 3650 típ. időjárásjelző állomás 
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Az időjárási feltételek a zajmérések idején: 
 

időpont 
hőmérséklet 

C0 

rel légnedvesség 

% 

szélsebesség 

m/s 

megjegyzés 

jan26. 11:30 2,0 80 0-1 ÉK 

jan26. 12:30 2,0 80 szélcsend - 

jan29. 20:30 5,0 85 szélcsend - 

jan29. 21:30 4,0 95 szélcsend 
kezdődő 

köd 

jan29. 22:30 4,5 95 szélcsend köd 

 

 

Zajvédelmi követelmények, előírások: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól, 

 

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

megállapításáról, 

 

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

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

 

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

tervek készítésének részletes szabályairól 

 

- MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

 
 

A zajmérés módja: 

 

A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, a következő módszerrel végeztük: 

 

A zajforrások zajkibocsátásának meghatározásához az adott zajforrás közelterében 

mértük a zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint a terc-

hangnyomásszinteket. 

 

Az üzem környezetében, a lakóterületen, a lakóépületek homlokzata előtt kijelölt 

mérési pontokban mértük a zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint a 

háttérterhelés meghatározásához az MSz 18150-1 6 fejezet 6,4,1. pont Megjegyzés b) 

pont szerinti LA95 95%-os A-hangnyomásszintet. 
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Megjegyzés: 

A vonatkozó zajvédelmi szabályok szerint: ha a vizsgált területen más üzemi 

zajforrástól származó zajterhelés meghatározható, akkor a háttérterhelést ez jelenti. 

A helyszíni szubjektív megfigyelés és a mérési eredmények alapján megállapítottuk, 

hogy a vizsgált lakókörnyezetben a zajterhelést döntően az M3 autópálya közlekedési 

zaja határozta meg, egyedül az üzem közvetlen környezetében, a Május 1. utca páros 

oldalán lévő lakóépületeknél lehetett az üzemtől származó (feltehetően a tetőn lévő, 

nyitott szellőzőablakokon kiszűrődő) zajt észlelni egyértelműen. 

A mérési pontokon egyéb üzemi létesítményektől származó zaj nem volt észlelhető, 

illetve a „Horváth Rudolf” Kft. területén végzett, esetenkénti járműmozgás zaja 

hallatszott, de ez nem volt mérhető mértékű. 

 

 

3. A zajmérés eredményei 

 

3.1 Az üzemi zajforrások „egyedi” zajkibocsátásának mérési eredményei 

 

A vizsgált zajforrások, illetve a zajmérési pontok elhelyezkedését az 1. ábrán mutatjuk 

be. 

 

1. táblázat  

A zajkibocsátás-mérések eredményei 

 
A mérési pont jele A mérés helye, távolság a zajforrástól Mért zajszint Megjegyzés 

ZK1 
Targoncával rakodás kamionból, egy 

teljes rakodási ciklus alatt  
LAeq  76 dB 

a tevékenységtől 

átlag. 5m-re* 

ZK2 Hulladékszállító gk. elhaladás 5m-re LAX  87,1 dB 5m-re 

ZK3 Kamion-elhaladás 5m-re LAX  80,8 dB 5m-re 

ZK4 Kamion a mérési pont elé beáll 5m-re LAX  81,1 dB 5m-re 

ZK5 Csukott kapu előtt 5m-re LAeq  62,4 dB 5m-re 

ZK6 A targoncához felnyíló kapu előtt  LAeq  71,1 dB 5m-re** 

ZK7 Az üzemcsarnokon belül LAeq 
 

81,1 dB 
Általános 

teremzaj 

ZK8 CIAT szárazhűtő körül LAeq  79,2 dB 1m-re 

ZK9 CIAT szárazhűtő LAeq  76,7 dB 4m-re 

ZK10 AQUA CIAT folyadékhűtő LAeq  73,0 dB 5m-re 

ZK11 Vákuum-szivattyúház ajtaja előtt LAeq 
 

81,5 dB 
Nyitott ajtó 1m-

re 

ZK12 Vákuum-szivattyúház ventilátora LAeq  74,8 dB 5m-re 

ZK13 Kompresszorház ventilátora LAeq  65,7 dB 5m-re 

ZK14 Kamion behajt- elhalad LAX  81,8 dB 7m-re 

ZK15 Kamion beáll LAX  75,2 dB 7m-re 

 

* A kamion a rakodási területet a lakóépületek felé árnyékolja  

** A rakodás közben kb. 15 – 20 másodpercig felnyíló ajtót a kamion a lakóépületek felé árnyékolja. 
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3.2  A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek 

 

A mérési pontok helyzetét a 2. ábra mutatja, a részletes mérési eredményeket az 1. 

melléklet tartalmazza.  

 

2. táblázat  

A háttérterhelés mérési eredményei 

 

A mérési pont jele A mérés helye 

Háttérterhelés 

LAH,üzem = LA95 dB 

napközben este éjjel 

M1 0357/2 tanya 46 - - 

M2 Kölcsey F. utca 88. 47 40 46 

M3 Kölcsey F. utca 76. 46 37 46 

M4 Kölcsey F. utca 56. 43 37 41 

M5 Mészáros L. utca 73. 42 47 - 

M6 Május 1. u. 4. vonalában 44 - - 

M7 Május 1. u. 3. 41 - - 

M8 Május 1. utca 12-14. - 44 - 

M9 Május 1. utca 8. - 46 46 

M10 Május 1. utca 6., emeleti erkélyen - 47 47 

 

3.3 Az üzemtől származó környezeti zajterhelés becslése 

 

Előbb leírtuk, hogy a vizsgált lakókörnyezetben a zajterhelést döntően az M3 

autópálya közlekedési zaja határozta meg, egyedül az üzem közvetlen környezetében, 

a Május 1. utca páros oldalán lévő lakóépületeknél lehetett az üzemtől származó 

(feltehetően a tetőn lévő, nyitott szellőzőablakokon kiszűrődő) zajt észlelni, azonban 

az üzemtől származó zajterhelést az M3 autópálya zajától függetlenül itt sem lehetett 

egyértelműen meghatározni. 

 

A Május 1. utca 6. és 8. sz. lakóházaknál felvett zajszínképet összehasonlítva a 

„tisztán” autópálya-zajjal terhelt mérési pontokon kapott zajszínképekkel látható a 

2500 Hz fölötti frekvenciatartományban észlelt kiemelkedés, ami érzékszervi 

észleléssel is hallható volt, és ami feltehetően az üzemépület tetején lévő 

szellőzőablakoktól származott. 

Ennek alapján az üzemtől származó zajterhelést a leginkább érintett Május 1. utcai 

lakóépületek üzem felőli homlokzatánál LA = 40 dB körüli, vagy ezt meghaladó 

mértékűre becsüljük.  

Az üzemtől származó zajterhelés pontosabb meghatározása ugyanakkor csak a nyári 

időszakban, az akkori működési feltételek mellett végzendő zajméréssel lesz 

lehetséges. 

 



6 

 

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a Május 1. utcai lakók elmondása szerint a 

melegebb időszakban az üzemcsarnok utca felé néző ajtajait éjjel is folyamatosan 

nyitva tartják, valamint a lakók esetenként, 22-23 óra körül rendkívül zajos rakodási 

(?) zajt észlelnek az üzem K-i részén lévő udvar felől. 

 

Budapest, 2018. február 6. 

 (Kvojka Ferenc) 

 okl. gépészmérnök 

 zaj- és rezgésvédelmi szakértő  

 (MK SZKV-1.4, 2158/2/01/2017.) 

 

 

 



 

 

 

1. ábra: A vizsgált zajforrások és a zajkibocsátás-mérési pontok helyzete 
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2. ábra: A háttérterhelés-mérési pontok helye



 

 

1. melléklet: A zajmérés eredményei 

 
A 

mérési 

pont 

jele 

A mérés helye Időpont 
Mért 

LAeq dB 

Mért 

LA95 dB 

A mérés körülményei 

(megfigyelések) 

Napközben 

M1 0357/2 tanya 
2018. jan. 

26. 

11:13:20 
80,9* 46,0 

Csak az M3-as hallatszik 

*kutyaugatás 

M1 0357/2 tanya 
2018. jan. 

26. 

11:13:41 
61,5* 45,1 

Csak az M3-as hallatszik 

*kutyaugatás 

M2 Kölcsey F. utca 88. 
2018. jan. 

26. 

11:20:07 
49,7 46,6 

Az M3-as és a „Horváth 

Rudolf” felől időnként a 

tolatás zaja - nem 

mérhetően - hallatszik. 

M3 Kölcsey F. utca 76. 
2018. jan. 

26. 

11:25:48 
49 46,4 

Csak az M3-as hallatszik 

 

M4 Kölcsey F. utca 56. 
2018. jan. 

26. 

11:29:06 
45,3 43,0 

Az üzem kissé hallatszik, 

de az M3-as zaja mellett 

nem mérhető 

M5 Mészáros L. utca 73. 
2018. jan. 

26. 

11:36:02 
46 41,9 

Csak az M3-as hallatszik (a 

közeli Mader 2-es raktár 

nem hallatszik) 

M5 Mészáros L. utca 73. 
2018. jan. 

26. 

11:36:53 
42,4 41,0 

Csak az M3-as hallatszik (a 

közeli Mader 2-es raktár 

nem hallatszik) 

M6 
Május 1. u. 4. 

vonalában 

2018. jan. 

26. 

11:52:45 
45,3 43,7 

Az üzem és az M3-as 

együtt 

M7 Május 1. u. 3. 
2018. jan. 

26. 

12:12:29 
43,3 41,2 

Az üzem és az M3-as 

együtt 

Este 

M2 Kölcsey F. utca 88. 
2018. jan. 

29. 

20:29:38 
42,4 40,1 

Csak az M3-as, ill az ipari 

park útja  hallatszik 

M2 Kölcsey F. utca 88. 
2018. jan. 

29. 

20:30:24 
41,9 40,1 

Csak az M3-as, ill az ipari 

park útja  hallatszik 

M3 Kölcsey F. utca 76. 
2018. jan. 

29. 

20:38:03 
40 37,0 

Az M3-as, illetve a 

„Horváth Rudolfnál” 

történő közlekedés – nem 

mérhetően - hallatszik 

M4 Kölcsey F. utca 56. 
2018. jan. 

29. 

20:45:59 
39,3 37,2 

Az üzem kissé hallatszik, 

de az M3-as zaja mellett 

nem mérhető 

M5 Mészáros L. utca 73. 
2018. jan. 

29. 

20:53:38 
64,5* 47,0 

Csak az M3-as hallatszik 

* kutyaugatás 



 
 

M5 Mészáros L. utca 73. 
2018. jan. 

29. 

20:56:41 
61,1* 46,5 

Csak az M3-as hallatszik 

* kutyaugatás 

M8 Május 1. utca 12-14. 
2018. jan. 

29. 

21:21:12 
44,8 43,7 

Az üzem és az M3-as 

együttesen 

M9 Május 1. utca 8. 
2018. jan. 

29. 

21:28:36 
48 46,4 

Az üzem és az M3-as 

együttesen 

M10 
Május 1. utca 6., 

emeleti erkélyen 

2018. jan. 

29.  

20:41:52 
47,6 46,0 

Az üzem és az M3-as 

együttesen 

M10 
Május 1. utca 6., 

emeleti erkélyen 

2018. jan. 

29.  

20:57:03 
48,6 47,0 

Az üzem és az M3-as 

együttesen 

Éjjel 

M2 Kölcsey F. utca 88. 
2018. jan. 

29. 

22:06:11 
50,9 45,5 Csak az M3-as 

M3 Kölcsey F. utca 76. 
2018. jan. 

29. 

22:13:07 
51,9 45,8 Csak az M3-as 

M4 Kölcsey F. utca 56. 
2018. jan. 

29. 

22:16:38 
49,7 45,0 Az üzemnél kamionbeállás 

M4 Kölcsey F. utca 56. 
2018. jan. 

29. 

22:19:31 
43,8 41,3 

Az üzem kissé hallatszik, 

de az M3-as zaja mellett 

nem mérhető 

M9 Május 1. utca 8. 
2018. jan. 

29. 

22:29:17 
47,7 46,0 Az üzem és az M3-as 

M10 
Május 1. utca 6., 

emeleti erkélyen 

2018. jan. 

29.  

22:08:01 
49,6 47,0 Az üzem és az M3-as 

 

Magyarázat: 

„Időpont” = a mérés kezdete 

„üzem” = LEONI Kft. 

„Horváth Rudolf” = Horváth Rudolf Intertransport Kft. Logisztikai központ, 3000 Hatvan, Robert 

Bosch út 3. (Ipari park) 



 



 

 



 
SM 1022-3/2018. 

 

 

LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. 

Hatvan, Kölcsey u. 53.  

Összehasonlító zajmérés  

1. A zajmérés célja:  

 

Az üzemcsarnok Május 1. utca felőli ajtajain és a tetőszellőzőkön kibocsátott zaj 

elemzése. 

 

Fontos! 

A vizsgálat céljának megfelelően végzett zajmérés eredményei egyáltalán nem 

alkalmasak az üzem környezeti zajkibocsátásának a vonatkozó zajvédelmi 

követelmények szerinti értékelésére. 

 

2. A zajmérés alapadatai 

 

A mérést végezte: 

Kvojka Ferenc zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Kvojka Gergely környezetmérnök 

 

A mérés időpontja: 

2018. február 15., 18:30 – 19:10  

 

A mérésekhez használt műszerek: 

CEL 593 C1M típ. prec. integráló zajszintmérő 

Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő  

CEL 284/2 típ. akusztikai kalibráló 

 

Az időjárási adatokat a következő műszerrel mértük: 

WS 3650 típ. időjárásjelző állomás 



 
Az időjárási feltételek a zajmérések idején: 
 

hőmérséklet 

C0 

rel légnedvesség 

% 

szélsebesség 

m/s 

2,0 80 
szélcsendes 

idő 

 

3. A zajmérés módja 

A zajmérést a gyártócsarnokkal szemben, a Hatvan, Május 1. utca 12. és 8. sz. 

lakóépület üzem felőli lakásának homlokzata előtt 2 m-re, 1,5 m magasságban 

végeztük. 

A mérési pontokból jó rálátás volt az üzemcsarnok kapuira és a tetőszellőzőkre. 

A méréssel a zaj LAeq,mért egyenértékű A-hangnyomásszintjét és a terc-

hangnyomásszinteket határoztuk meg. 

A méréssel vizsgált üzemelési körülmények: 

„Minden nyitott I.”: A gyártócsarnok két ajtaja és a tetőszellőzők nyitva 

„Minden nyitott II.”: U.a. megismételt méréssel 

„Csak a tetőszellőzők nyitva”: Ajtók csukva, csak a tetőszellőzők vannak nyitva 

„Csak a kapuk nyitva”: A tetőszellőzők csukva, csak a két ajtó nyitva 

„Minden csukva”: Az ajtók és a tetőszellőzők is csuka 

4. A zajmérések eredményei 

Hatvan, Május 1. u. 12. sz. lakóépület, üzem felőli lakás homlokzata előtt 2m 

 

LAeq,mért dB 

Minden nyitott I. 44,8 

Minden nyitott II. 44,8 

Csak a tetőszellőzők nyitva 43 

Csak a kapuk nyitva 44,1 

Minden csukva 41,7 

 



 
Az egyes működési körülmények mellett mért A-szintekből a „Minden csukva” 

helyzetben mért A-szinteket „alapzajként” kivonva: 

 

LAeq,rész dB 

Minden nyitott I. 41,9 

Minden nyitott II. 41,9 

Csak a tetőszellőzők nyitva 37,1 

Csak a kapuk nyitva 40,4 

Hatvan, Május 1. u. 8. sz. lakóépület, üzem felőli lakás homlokzata előtt 2m 

 

LAeq,mért dB 

Minden nyitott I. 44,6 

Minden nyitott II. 44,8 

Csak a tetőszellőzők nyitva 42,7 

Csak a kapuk nyitva 44,4 

Minden csukva 41,7 

Az egyes működési körülmények mellett mért A-szintekből a „Minden csukva” 

helyzetben mért A-szinteket „alapzajként” kivonva: 

 

LAeq,rész dB 

Minden nyitott I. 41,5 

Minden nyitott II. 41,9 

Csak a tetőszellőzők nyitva 35,8 

Csak a kapuk nyitva 41,1 

 

Az egyes működési körülmények mellett meghatározott zajszínképek: 



 

 



 
 

 
 

 

Érdekes lehet, hogy a Május 1. u. 8. sz. háznál a január 29-ei mérést a mostani 

méréssel összehasonlítva a 2500 Hz fölötti frekvenciatartományban lényegesen 

nagyobb zajszinteket mértünk, mint most. (Mindkét esetben csukott kapuk és nyitott 

tetőszellőzők voltak.)  

Január 29-én észrevehetően hangosabb volt az M3, ami a 250 – 2500 Hz 

frekvenciatartománynál látható is, de a 2500 Hz fölötti nagyobb mértékű kiemelkedés 

csakis az üzemtől származhatott.  

 



 

 
 

 

 

Budapest, 2018. február 19. 

 (Kvojka Ferenc) 

 okl. gépészmérnök 

 zaj- és rezgésvédelmi szakértő  

 (MK SZKV-1.4, 2158/2/01/2017.) 
 



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

Készült: 2018. március 95

Mellékletek

2. Térképi melléklet

2.1. Átnézeti helyszínrajz
2.2. Átnézeti helyszínrajz (Google Earth)
2.3. Részletes helyszínrajz
2.4. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése
2.5. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése
2.6. A létesítmény hatásterületeinek térképi megjelenítése





Átnézeti helyszínrajz





LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

LÉGSZENNYEZÉS TERJEDÉS MODELLSZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEI 

 
1. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó CO koncentrációk µg/m3 

 
2. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó CO koncentrációk µg/m3 
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Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
3. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Metil-etilketon koncentrációk µg/m3 

 
4. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Metil-etilketon koncentrációk µg/m3 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
5. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó NO2 koncentrációk µg/m3 

 
6. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó NO2 koncentrációk µg/m3 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
7. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó NOx koncentrációk µg/m3 

 
8. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó NOx koncentrációk µg/m3 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
9. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Sósav koncentrációk µg/m3 

 
10. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Sósav koncentrációk µg/m3 
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Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
11. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Toluol koncentrációk µg/m3 

 
12. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Toluol koncentrációk µg/m3 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
13. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Vinil koncentrációk µg/m3 

 
14. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Vinil koncentrációk µg/m3 
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Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
15. ábra 60 perces átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Xilol koncentrációk µg/m3 

 
16. ábra 24 órás átlagolási idejű, tényleges meteorológia viszonyokhoz tartozó Xilol koncentrációk µg/m3 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

AZ ÜZEMELÉS SORÁN AZ EGYES LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK HATÁSTERÜLETE 

 
17. ábra CO levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

 
18. ábra NO2 levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
19. ábra Metil-etilketon levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

 
20. ábra NOx levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
21. ábra Sósav levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

 
22. ábra Toluol levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
23. ábra Vinil levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

 
24. ábra Xilol levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 



LKH Leoni Kft. 
Hatvan, Hrsz. 760/11 
Kábel gyártó üzem - Előzetes vizsgálat 

 
25. ábra NOx levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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Zajvédelem kivitelezés

Zajvédelem üzemelés
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY TAMÁS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.03.30. 12.57.02


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: nagy.t@okonett.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 nagy.t@okonett.hu
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhkiKCZhoAZDk8carlQfMc+7vYW78dg
				
				 
					 11
				
				 
					 NAGY TAMÁS
				
				 
					 2018.03.30. 12.57.02
				
			
		
	



		2018-03-30T12:57:17+0200


		2018-03-30T12:57:25+0200




