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1.8. Zaj alapállapot vizsgálat jegyzőkönyv

2. Térképi melléklet

2.1. Átnézeti helyszínrajz
2.2. Átnézeti helyszínrajz (Google Earth)
2.3. Részletes helyszínrajz
2.4. Szabályozási terv
2.5. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése
2.6. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése
2.7. Hatásterületek térképi megjelenítése
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1 BEVEZETÉS

A ZF Hungária Kft. egy zöldmezős beruházás keretében automata váltókat és olajellátó
berendezéseket összeszerelő létesítmény kialakítását tervezi a 9850/1 helyrajzi számmal rendelkező
területen. A terület Eger város önkormányzata tulajdonában van. Az ingatlan megvásárlása jelenleg
nem tervezett. A területen az épület kialakításához az önkormányzat hozzájárult. A létesítményben
sebességváltók, valamint olajellátó rendszerek gyártása tervezett.

A felhasználni tervezett ingatlan területe ~ 10,01 hektár. A tervezési területen egy 36 328 m2

területű részben kétszintes raktárcsarnok, egy 2772 m2-es területű kétszintes irodaház, egy
személy-, valamint egy teherporta, Spinkler épület, illetve veszélyes anyag és veszélyes hulladék
tároló kialakítása tervezett.

A tevékenység a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak szerint:

Előzetes vizsgálat
köteles tevékenység

3. számú melléklet 128. a) pont

Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 3 ha
területfoglalástól (10,01 ha)

Fentiek alapján:

 A létesítmény kapcsán előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Jelen dokumentáció a tervezett tevékenység előzetes vizsgálatát tartalmazza.

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező létesítmény üzemelés során történő megközelítése az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata által engedélyeztetésre és kiviteleztetésre kerülő feltáró úton
keresztül fog történni. Az újonnan létesülő közút külön eljárásban került engedélyeztetésre, így jelen
előzetes vizsgálatban már, mint létező útvonal vizsgáljuk használatát.

A ZF Hungária Kft. (3300. Eger, Kistályai út 2) a DENKSTATT Hungary Környezettechnológiai és -
management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1064, Budapest, Vörösmarty
u. 64.) bízta meg a telephely előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítésével.
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2 ALAPADATOK

Az előzetes vizsgálati eljárás alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze.

2.1 A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyes megnevezése ZF Hungária Kft.

Engedélyes székhelye 3300. Eger, Kistályai út 2

Engedélyes adószáma 11169176-2-10
Engedélyes cégjegyzékszáma 10-09-021910
KSH szám 11169176-2932-113-10
Tervezési terület elhelyezkedése Eger, 9850/1
Ingatlan tulajdonosa Eger megyei jogú város önkormányzata
Engedélyes KÜJ száma 100174126

Felelős vezetők Őszi Csilla ügyvezető
Markus Schleier ügyvezető

Település statisztikai azonosító száma 20491
Telephely területe 100 105 m2

Központi EOV koordináták X=750396 Y = 282930
A tervezett tevékenységek (TEÁOR) 2932 '08

Tervezett kapacitás 2,8 millió db olajellátó berendezés/év
300.000 db automata váltó/év

Munkarend Folyamatos, 3 műszakban
Alkalmazottak száma 1250 fő (800 fő fizikai és 450 fő irodai dolgozó)

A KTJ szám igénylése 2017.01.27-én az ÁNYK rendszeren keresztül megtörtént.

2.2 A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE

Denkstatt Hungary Kft. (1064, Budapest, Vörösmarty u. 64.)

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

 Dr. Tallósi Béla okl. biológus természetvédelmi és tájvédelmi szakértő (Sz-016/2011):
o Természet és tájvédelem

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

2.3 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENGEDÉLYEK

A létesítmény engedélyeztetése jelen dokumentáció kapcsán kezdődik el, engedélyek így nem állnak
rendelkezésre.

2.4 A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLAN HASZNÁLATA, TULAJDONI VISZONYAI

A tervezéssel érintett ingatlan (hrsz 9850/1) az Eger településhez tartozó Déli Ipari Park részét
képezi. Földhivatali besorolása szerint belterületi művelés alól kivett be nem épített építési terület.
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A terület tulajdonosa Eger megyei jogú város önkormányzata (A tulajdoni lap és a térképmásolat az
1.5. és 1.6. Mellékletben található). A telek tulajdonosának hozzájárulása a szükséges eljárások
lefolytatásához az 1.7. 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 Gksz területek, melyek Eger településhez tartoznak
ÉK-i irányban Gksz, majd KÖ-k területek, majd GIP, illetve Gksz

területek
DK-i irányban Gip majd KÖ-k, távolabb Gip területek
DNy-i irányban Gip területek, távolabb Lke, Lk-g, LK1 területek

helyezkednek el.

A rövidítések értelmezése a szabályozási terv szerint:

 Gip: ipari övezet
 Gksz: gazdasági, kereskedelmi övezet
 Lk1: kisvárosias általános lakóterületek
 Lk-g: sorgarázsok elhelyezésére szolgáló területek
 Lke kertvárosias lakóterületek övezete
 KÖ-k: kötöttpályás közlekedési terület (országos vasúti sínpálya)

A tervezési terület az érvényben levő szabályozási terv szerinti Déli iparterületen helyezkedik el, míg
attól nyugatra, a legközelebbi védendő létesítmények a Lajosváros-Kelet elnevezésű területen
helyezkednek el. A tervezési terület környezetét szabályozza továbbá a Tihamér, Csákó, Hatvani
Hóstya és a Délkeleti külterület településrészekre vonatkozó szabályozási tervlapok, melyeket a
mellékletben csatoltunk.

2. táblázat A tervezési területet jellemző EOV koordináták

Sorszám EOV X EOV Y Sorszám EOV X EOV Y
1 750456 283137 9 750554 282759
2 750281 283058 10 750553 282758
3 750271 283032 11 750536 282912
4 750286 282997 12 750520 283058
5 750270 282954 13 750516 283084
6 750421 282627 14 750516 283086
7 750570 282650 15 750462 283080
8 750566 282681 16 750458 283125

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező létesítmény üzemelés során történő megközelítése az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata által engedélyeztetésre és kiviteleztetésre kerülő feltáró úton
keresztül fog történni. Az újonnan létesülő közút külön eljárásban került engedélyeztetésre, így
jelen előzetes vizsgálatban már, mint létező útvonal vizsgáljuk használatát.
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3 A DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE

3.1 TECHNOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA

A 9850/1 helyrajzi számmal rendelkező területen létesíteni tervezett gyártócsarnokban
sebességváltók és olajellátó rendszerek gyártása, összeszerelése tervezett. A tervezett technológia
jelentős hasonlóságokat mutat a ZF Friedrichshafen AG németországi telephelyein alkalmazotthoz.
Eltéréseket a hazai jogszabályi környezet eltérő követelményei indokolnak.

4 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMBA VETT VÁLTOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A tervezett tevékenység sebességváltók és olajellátó rendszerek gyártása, összeszerelése tervezett.
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 és technológiai mérlegelést követően került
kiválasztásra.

4.1 A TEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE

A tervezési területen egy 36 328 m2 területű részben kétszintes raktárcsarnok, egy 2772 m2-es
területű kétszintes irodaház, egy személy-, valamint egy teherporta, Spinkler épület, illetve
veszélyes anyag és veszélyes hulladék tároló kialakítása tervezett. A csarnokban 3 műszakos
munkarendben tervezett automata váltók és olajellátó rendszerek elemeinek összeszerelése.

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi területek igénybevétele tervezett:

3. táblázat A tervezett létesítmény főbb építészeti mutatói

Jellemző Területadatok

Tervezési terület 100 105 m2

Beépítettség 36,29 %
Bruttó szintterület 39 594 m2

Burkolt felületek nagysága 17 567 m2

Zöldfelület 46,46%
Személygépjármű parkolók száma 233 db
Tehergépjármű parkolók száma 5 db

A területen lehetőség van a csarnok további bővítésére egy ~10 000 m2 területű kiegészítő
egységgel. A bővítés a gazdasági változások függvénye (2. fázis). Végrehajtásának tervezett
időpontja, illetve környezetvédelmi hatásai a tervezés jelen fázisában nem ismertek.

A tervezett dolgozói létszám 1250 fő, folyamatos 3 műszakos üzemelés mellett, melyből fizikai
dolgozói létszám 800 fő, irodai dolgozói létszám 450 fő.

A tervezett kapacitások:

 Automata váltók:
o 8HP65A: 150 000 db/év
o 8HP75: 150 000 db/év

 Olajellátó berendezés:
o Saját felhasználásra: 300 000 db/év
o Megrendelésre: 2 500 000 db/év
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A felhasználni tervezett főbb energiaáramok, illetve közműigények a teljes kapacitás megvalósulása
esetén:

 Villamos fogyasztás: 45 000 kWh/nap, 16 000 000 kWh/év
 Gázfogyasztás: 160 m3/h, 704 000 m3/év
 Ivóvíz fogyasztás: 18 m3/nap, 5940 m3/év
 Csapadékvíz mennyisége: 1115 m3/s, ~27600 m3/év
 Szennyvíz mennyisége: 15 m3/nap, 4950 m3/év

A tervezési terület talaj- és terepviszonyai miatt a területről ~18 000 m3 építéstechnikai szempontból
nem megfelelő minőségű talaj kiszállítása szükséges, melyet követően a terepviszonyok
kiegyenlítése, az alapsík kialakítása érdekében a területre 40 550 m3 talaj beszállítása történik meg.

A kiszállított talajmennyiség várhatóan hasznosítható lesz a környező településeken üzemelő
hulladékhasznosító cégek által (Pl. "VÁROSGONDOZÁS EGER" Kft.).

A beszállításra kerülő talaj várhatóan a létesítmény környezetében rendelkezésre álló, illetve a
tervezett közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan megnyitásra kerülő földbányákból ellátható lesz.

4.2 A TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

A tervezési területen a használat hiánya miatt az évek során kisebb mennyiségű inert bontási,
valamint kommunális hulladék került elhelyezésre a lakosság által. A területen végzett és a
későbbiekben bemutatásra kerülő talaj és talajvíz vizsgálati eredmények alapján a hulladék
elhelyezés nem okozta a felszín alatti víz, illetve a talaj szennyeződését, így a beruházás első
lépéseként a hulladék letermelése, és jogszabály szerinti ártalmatlanítása, hasznosítása tekinthető
az első feladatnak. Ennek felelőse a terület tulajdonos és a beruházó közötti megállapodás alapján
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A hulladék elszállítása 2017.03.15-ig kell, hogy
megtörténjen.

1. ábra A létesítmény tervezett helyszínrajza és környezete

A tervezési területen jelenleg tevékenység nem folyik, azonban a területet érintő gravitációs
szennyvíz, földgáz, valamint 20 kV-os villamos vezeték kiváltása az építési munkálatokat megelőzően
kell, hogy megtörténjen. Az ütemterv szerint a közműkiváltások 2017.03.15-2018.01.30 között
kell, hogy megtörténjen.
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Az építési munkálatok megkezdésének tervezett időpontja 2017.05.03 a kivitelezés lezárása
2018.05.03.-án várható.

A vásárolt terület lehetőséget nyújt további bővítés végrehajtására, azonban végrehajtásának
időpontja jelenleg nem ismert. A bővítés részeként nem tervezett az ingatlan méretének módosítása.
A létesítmény tervezett helyszínrajza illetve a létesítmény környezete az alábbi ábrán látható.

Meg kell itt továbbá említeni, hogy a létesítmény kialakításának alapfeltétele a korábban többször
említett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által engedélyeztetett és kiviteleztetett feltáró út
illetve a Déli Iparterület csapadékvíz elvezetését biztosító csapadékvíz csatornarendszer kivitelezése.
Ez utóbbi szintén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatkörébe tartozik.

A feltáró út engedélyeztetése folyamatban van. Az útügyi engedélyeztetés iktatószáma H-
KF/ÚT/NS/A/759:2016.

A csapadékvíz csatornahálózat tervezése jelenleg folyamatban van. A csatorna befogadója az Eger-
patak.

4.3 A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE

A csarnok kialakítása jellemzően 1 szintes, az irodai, illetve szociális részlegnek helyet adó térrészen
két szintes. A technológiai igényeknek megfelelően az épület jellemző magassága két egymástól jól
elkülönülő részbe bontható. Az épület ennek megfelelően 9,3 méteres, illetve 21,6 méteres
tömbökből tevődik össze.

Az épület két mintakeresztszelvényét az alábbi ábrák mutatják.

2. ábra: B-B metszet részlet a gyártó, illetve a szociális részleggel
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3. ábra: A-A keresztszelvény (21,6 méteres, és 9,3 méteres tetőszint)

A tervezett létesítmények elhelyezkedése a 2.1 és 2.2 Mellékletben csatolt átnézeti helyszínrajzon
megtalálható. A tervezési területen tervezett létesítmény a 2.3. Mellékletben csatolt részletes
helyszínrajzon látható.

A létesítmény funkcionális tereinek összegzett listája az alábbi táblázatban található.

4. táblázat: Funkciók és területi adatok

Épület megnevezés Szint Funkció Terület

Gyártócsarnok Földszint

Gyártó csarnok
Gépészeti terek
Áruátvétel
Karbantartás
Szociális terek
Raktározás, tárolás
Hulladékkezelés

16 164.88 m2

951.84 m2

735.79 m2

1 049.76 m2

454.18 m2

11 943.34 m2

475.91 m2

Emelet Szociális terek 731,42 m2

Irodaház Földszint Szociális terek
Konyhatechnológia

1 340.39 m2

1 431.62 m2

Emelet Szociális terek 2680.69 m2

Porta Földszint Szociális terek
Kerékpár tároló

102.47 m2

277.06 m2

Spinkler 60,22 m2

Teherporta Földszint
Szociális terek
Raktár
Gépészeti tér

50.39 m2

13.92 m2

20.23 m2

Veszélyes anyag raktár
és veszélyes hulladék
tároló

Földszint 137,65 m2

A táblázatban foglalt adatok kis mértékben módosulhatnak az építési engedélyes tervdokumentáció
elkészítéséig, melyek azonban a környezeti hatásokat várhatóan érdemben nem befolyásolják.

Kialakításra kerülnek továbbá az üzemeléshez szükséges közlekedő utak, illetve 233 férőhelyes
személygépjármű parkoló és a tehergépjármű parkolók.

A korábban említett távlati bővítés vonatkozásában a tervezés jelen fázisában információkkal nem
rendelkezünk, azonban az várhatóan nem teszi szükségessé az előzetes vizsgálati kötelezettséget
befolyásoló ingatlan terület módosítását.
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4.4 TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A létesítményben kizárólag komponensek összeszerelése történik. Minden olyan alkatrész, mely
préselést, hőkezelést, préselést, vagy formázást igényel, külső beszállítótól kerül beszerzésre.

A létesítményben automata váltókat, valamint olajellátó rendszerek egységeit szerelik össze. A
tevékenység jellemzően összeszerelés, illetve az összeszerelt termékek tesztelése. Ebből adódóan a
tevékenység során használt alapanyagok jellemzően a gyártott termék alkatrészei, illetve az
összeszerelés, és tesztelés során használt segédanyagok.

A 3 gyártani tervezett termék az alábbiak szerint jellemezhető:

 8HP65A és 8HP75 típusú automata sebességváltók, melyek Audi és Chrysler típusú
gépjárművekbe kerülnek beszerelésre. A gyártott termékek a tervezett létesítményben
kerülnek összeszerelésre és tesztelésre. A fogadó gyárban a terméket csak be kell szerelni.

 Olajellátó berendezés, mely a váltó egy fontos része. Ez állítja elő a szükséges olajnyomást
és adja tovább a váltónak, amikor az szükséges. Ezen alkatrész összeszereléséhez nincs
szükség olaj felhasználására. Az alkatrész ~90 elemből kerül összeszerelésre (alumínium és
acél komponensek, csavarok, stb.), illetve az összeszerelés részét képezi egy elkülönülő, a
tervezett épületben végrehajtásra kerülő gyártási lépés, a napkerék tengelyének kialakítása.

A létesítmény főbb egységei a 4. táblázat szerint alakulnak. Az összeszerelés során az alkatrészek
útja az alábbiak szerint foglalható össze röviden:

 Az épület északi részén elhelyezkedő dokkolókhoz érkeznek a tehergépjárművek, melyek
beszállítják az alkatrészeket a területre

 A lepakolást követően megtörténik az áruátvétel, majd az alkatrészek a raktárokba kerülnek.
A raktározás magas polcos, illetve napi csarnokokban történik, az alkatrészek mozgatása
automata rendszer által biztosított.

 A szükséges alkatrészek mind az automata váltó mind az olajellátó rendszer esetében az
összeszerelő sorra kerülnek, ahol megtörténik az előszerelés, összeszerelés, majd a
minőség-ellenőrzés. Az előszerelés során megtörténik az összetettebb elemek összeállítás,
majd az összeszerelő soron az előszerelt elemek, és egyéb alkatrészek felhasználásával a
végszerelés.

 A minőségellenőrzésen keresztülesett gyártmányok a készáru raktárba kerülnek kiszállításig.

Az adott termékhez kapcsolódó kiegészítő lépéseket az alábbi fejezetekben adjuk meg.

4.4.1. AUTOMATA VÁLTÓK ÖSSZESZERELÉSE

A fentebb ismertetett általános technológia az automata váltók esetében kiegészül két darab
mosóberendezéssel, mellyel a próbajáratás előtt megtörténik a váltó tisztítása. A
mosóberendezésben forró víz, valamint adalékanyagok felhasználásával történik meg a munkadarab
tisztítása. A mosóberendezésekben visszaforgatott rendszerben üzemel, így a felhasznált 1 l/perc/db
vízmennyiség (2,88 m3/nap) egy része hulladékként kerül gyűjtésre, míg másik része a
mosóberendezések elszívó kürtőjén keresztül távozik a környezetbe. Megbízói adatszolgáltatás
szerint az elszívóból vízgőzön kívül egyéb anyag nem távozik, ennek megfelelően a kibocsátó forrás
nem minősül bejelentett forrásnak.

A végső összeszerelés részeként a váltó feltöltésre kerül a szükséges olajokkal, majd megtörténik az
váltótest lezárása. Ezen olajok a váltó működéséhez szükségesek, normál működés esetén az olajok
nem szivároghatnak, mivel az a váltó károsodását okozná. Az olajok váltón belüli irányítását,
manipulációját az olajellátó berendezés biztosítja az üzemelés során.

A teszt területeken jellemzően automata tesztállomások helyezkednek el, hélium szivárgás érzékelő,
valamint tesztpadok, illetve fentebb említett mosóberendezések. A teszt területeken helyezkedik el
néhány manuális összeszerelő terület is.

Az automata váltók összeszerelésének egy minta folyamatábráját az alábbiakban adjuk meg.
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4. ábra: Minta folyamatábra az összeszerelési tevékenység kapcsán

4.4.2. OLAJELLÁTÓ RENDSZER ELEMEINEK ÖSSZESZERELÉSE

Az olajellátó berendezés összeszerelése, minőségi vizsgálata során olaj nem kerül felhasználására.
Ezen termék gyártása a fentebb említett hegesztési tevékenységen túl kizárólag összeszerelési
lépésekből tevődik össze.

4.5 KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

4.5.1. A GYÁRTÁSI TERÜLET OLAJOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

A 4.4.1 fejezetben ismertetettek szerint a váltók összeszerelése során a váltótest megfelelő részei
különböző olajokkal kerülnek feltöltésre. Az ehhez szükséges olajmennyiség biztosítására az alábbi
rendszer kerül telepítésre.

 Épületen kívüli felszín feletti olajtartályok (2 db 50 m3-es) lefejtő csonkokkal
 Hozzá kapcsolódó csővezetékek és szerelvények
 Épületen belüli köztes tárolótartályok – napi tartályok – 2 db 4 m3-es.
 Töltőpisztolyos lefejtő-töltő pontok a munkaterületeken.

Az épületen kívüli tartályok kialakítására az alábbi alternatívák lehetségesek:

 Felszín feletti álló tartályok. Ebben az esetben a duplafalú kialakítás műszakilag nem
megoldható. A káresemények elkerülésére kármentő kerül kialakításra az alábbiak szerint:
o A két tartály egy ~80 m3-es vasbeton medencébe kerül telepítésre.
o A medence ki lesz bélelve egy HDPE fóliával, melybe kavicságy kerül, melyet

betakarnak HDPE fóliával (létre jön az ellenőrzött tér), majd erre kerül egy belső
vízszigetelt vasbeton medence. A veszélyes folyadék tároló tartályt a szokásos
módon kell a beton medencében elhelyezni.

o Havária esetén a szétfolyt veszélyes folyadék a belső medencében marad. Innen
könnyen kiszivattyúzható.
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o A medencébe elhelyezett kavicságyba el lesz helyezve egy DN100 mintavételező
csonk. Ezen keresztül be lesz telepítve az ellenőrzött térbe egy folyadék érzékelő
szonda.

o Ha a technológia jól működik, ebben a térben nincs folyadék. Ha az ellenőrzött
térbe folyadék kerül a szonda fény és hangjelzést ad. Ekkor a folyadékból mintát
kell venni és akkreditált laborban megvizsgáltatni azt. A vizsgálati eredményeket
jegyzőkönyvezni kell.

 Felszín feletti fekvőtartály:
o Biztosítható és tervezett a duplafalú kivitel, mely szivárgásérzékelővel lesz ellátva.
o A ZF Hungária Kft. üzemelő létesítményének mintájára a vasbeton kármentő

kialakítása a fekvő tartályos kialakítás esetén is tervezett belső HDPE fólia
burkolattal.

 Felszín alatti tartályok:
o Fekvő hengeres duplafalú tartályok 2,0 m-es átmérővel, a tartály felső alkotója a

terep alatt marad 40 cm-vel. A tartályokon 60cm sírhant kerül kialakításra.
o A tartályok kialakítása duplafalú, szivárgásérzékelővel ellátott lesz. A tartályok alatt

vasbeton kármentő medence kerül kialakításra.

4.5.2. TAKARÍTÁS

A takarítást megfelelő célgépekkel, vagy alvállalkozó bevonásával biztosítják.

4.5.3. KARBANTARTÁS

A karbantartás során gépek, berendezések rendszeres, meghatározott terv szerinti ellenőrzését,
rendkívüli meghibásodás esetén a gépek azonnali javítását végzik.

4.5.4. FŐZŐKONYHA

A létesítményben a munkavállalók étkeztetése céljából főzőkonyha kerül kialakításra. A zsíros
szennyvíz tisztítása céljából CE típusú zsírfogó kerül beépítésre.

4.6 A TECHNOLÓGIA KÖRNYEZETI HATÁSAI

A létesítményben 2 db bejelentésre kötelezett fűtési eredetű pontforrás létesítése tervezett. A
kazánok LOW-NOx technológiával rendelkeznek, így a várható hatások nem lesznek jelentősek.

A technológia alapvetően nem igényel elszívást, a teljes létesítményben mindösszesen két db
mosóberendezés kapcsán tervezett elszívó üzemeltetése, mely a vízgőz eltávolításáért felel.

A légkezelő és hűtő berendezéseket a tetőn tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsolódóan zaj hatások
várhatóak a környezetben.

A telephelyen várhatóan csak a szociális használatból származó szennyvíz keletkezik, melyet a
település szennyvízcsatornájába bocsát ki a vállalat. A fentebb említett mosóberendezések vize
visszaforgatott, a szennyezett vizek hulladékként kerülnek gyűjtésre és ártalmatlanító szervezetnek
átadásra. A csapadékvíz a városi üzemeltetésű csapadékvíz csatornába kerül, a burkolt felületekről
lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz CE jelöléssel rendelkező olajfogóban kerül
megtisztításra a csapadékvíz csatornába bocsátás előtt.

A létesítményben keletkező hulladékok nagyobb mennyisége csomagolási hulladék, melyeket
szelektív módon terveznek gyűjteni. A gyártott termékek tesztelése során keletkező hulladékok
veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra az ártalmatlanító szervezetnek történő
átadásig.
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4.7 A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ TERVEK, INTÉZKEDÉSEK

A telephelyen a parkolókból és burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek olajfogóban előtisztításra
kerülnek a befogadóba történő bevezetés előtt.

A veszélyes anyagok tárolásához kármentő tálcák használata tervezett.

A fűtési berendezések LOW NOx technológiával rendelkező égőberendezéssel kerülnek szerelésre.

4.8 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 németországi telephelyeken már üzemelő technológiákat tükrözik, melyhez képest
kismértékű eltérés a hazai jogszabályi előírások figyelembevételével vált szükségessé.

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

4.9 A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE

4.9.1. ÉPÍTÉS IDŐSZAKÁBAN

Az építés időszakában várható forgalomnövekményeket a jelenleg tervezett beruházásra határoztuk
meg. Mivel az esetleges bővítés volumene a jelenlegi beruházáshoz képest jelentősen kisebb lesz,
ezért az azzal kapcsolatos kiviteli munkákkal járó várható forgalom is jelentősen alacsonyabb lesz.
Összességében tehát, ha a jelenlegi ütemben bemutatott hatások a jogszabályi előírásoknak
megfelelnek, abban az esetben a későbbiekben tervezett, de jelenleg még részletesen nem ismert
bővítés hatásai is megfelelőek lesznek, a jogszabályi környezet változatlanságát feltételezve.

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

Aszfaltozott felületek:

 17 cm aszfalt
 15 cm CKT beton
 30 cm zúzottkő

Térkövezett parkoló (6065 m2) és járda (1070 m2) pályaszerkezet:

 6 cm térkő
 3 cm ágyazó zúzalék
 15 cm Ckt beton
 30 cm zúzottkő

Épületek belső burkolata (Teljes épületfelület: 35.994 m2)

 3 mm vtg. műgyanta bevonat
 220 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.
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5. táblázat A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek a beruházás ütemei szerinti
bontásban [m3]

Várható mennyiség
Aszfalt 1 945
Beton 10 705

Zúzott kő 23 064
Térkő 428

A területről az építészeti szempontból nem megfelelő, emiatt kiszállítandó talaj mennyisége
számítások szerint 18 880 m3.

A területre, az egységes alapsík létrehozásához 40 550 m3 talaj beszállítása szükséges. A
zöldfelületek kialakításához ezen túl további 4 720 m3 humuszos talaj beszállítása történik meg.

Az építés során tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, aszfaltozás, illetve az alaprétegek
elkészítése, továbbá a talaj kiszállítás, illetve a talaj beszállítás.

A várható forgalomnövekmény a talaj kiszállítása kapcsán:

18 880 m3/ 10 m3 / 30 nap / 12 óra = 6 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 12 tgk/óra, és 144 tgk/nap.

A várható forgalomnövekmény a talaj beszállítása kapcsán:

48 270 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 6 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 12 tgk/óra, és 144 tgk/nap.

A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán:

1 945 m3/ 5 m3 / 30 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 beton beszállítása kapcsán:

10 705 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 3 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 6 tgk/óra, és 72 tgk/nap.

A várható forgalomnövekmény a zúzottkő beszállítása kapcsán:

23 064 m3/ 10 m3 / 60 nap / 12 óra = 3 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 6 tgk/óra, és 72 tgk/nap.

A fenti anyagszállítások közül a legkritikusabb a talaj ki-, illetve beszállítás, mely kapcsán nem
zárható ki, hogy a forgalmak összeadódnak. A legkritikusabb a járművek Külső sor utcán történő
elhaladása, melyen, mint kiszolgáló út, a kertvárosias lakóterület kapcsán 55 dB(A) nappali
határérték tartandó.

Számítások szerint az 55 dB-es határérték betartása, figyelembe véve a közlekedő út állapotát is
(„C” kategória), szükségessé teszi:

 a beszállításra rendelkezésre álló időkeret növelését, ezzel az összegzett napi terhelés 144
tehergépjármű/nap alatt tartását, vagy

 20 m3-es kapacitású szállítójárművek használatát, ezzel a várható forgalom csökkentését
 A két munkafázis időbeli elválasztását.

A későbbi számítások során a maximális 144 tehergépjármű/nap értékkel számolunk.

4.9.2. ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

A létesítmény üzemeltetése során a maximális kapacitást figyelembe véve az alábbi forgalom várható
az egyes napszakokban:
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6. táblázat: A létesítmény által generált többlet forgalom bontása műszakonként, illetve jármű
kategóriánként

Napszak Órai csúcs Összesen

Személygépjármű
06:00-14:00 68 233
14:00-22:00 68 229
22:00-06:00 67 134

Kisteher gépjármű
06:00-14:00 4 11
14:00-22:00 4 11
22:00-06:00 0,5 2

Nehézteher gépjármű
06:00-16:00 13 22
16:00-22:00 9 16
22:00-06:00 7 14

A táblázatban megadott értékek figyelembe veszik az adott órán belüli oda-vissza közlekedést. A
személygépjárművek esetében az eddigi tapasztalatok szerint a parkolóba beálló járművek (melyek
~8 órán keresztül ott is maradnak) és a műszakváltás elmenő járművei között 1 óra időintervallum
van, tehát az érkező és elmenő járművek nem esnek egy órán belül.

Az üzemelés időszakában a korábban ismertetettek szerint az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által építtetett feltáró úton keresztül történik a létesítmény megközelítése. Ennek
megfelelően a tehergépjárművek által használt érintett útszakaszok az alábbiak szerint alakulnak:

 Feltáró út
 Faiskola utca
 Kőlyuk utca
 Kistályai út (2501-es mellékút)
 33-as főút
 M3-as autópálya

A szállítójárművek egy része várhatóan északi irányból érkezik (Miskolc, Szlovákia, stb.) így az
autópályát nem fogja használni.

A személygépjármű forgalom várhatóan szintén megoszlik mivel várhatóan Egerből, illetve
vonzáskörzetéből kerül ki a dolgozói létszám túlnyomó része. Ennek megfelelően a forgalom
megoszlik a fentebb ismertetett irány (a 33-as útig bezárólag), illetve az alábbi útvonal között:

 Feltáró út
 Szövetkezet utca
 Mátyás Király út (25-ös főút)

A forgalom megoszlása a két útvonal között előzetes becslések szerint 50-50%.

A dolgozók egy része tömegközlekedéssel a Mátyás Király út felől közelíti meg a létesítményt, mely
azonban többlet forgalmat nem generál (menetrendszerű járatok).

4.10 A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ
MŰVELETEK

Kapcsolódó, azonban nem a Beruházó felelősségi körébe tartozó tevékenység a telepítéshez
kapcsolódóan az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 A területen lerakott inert és kommunális hulladék eltávolítása a területről. Felelős: Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Feltáró út kialakítása a létesítmény elérése érdekében. Felelős: Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

 Déli iparterület csapadékvíz gyűjtő rendszerének kialakítása. Felelős: Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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Egyéb, nem a létesítmény kialakításához kapcsolódó művelet végrehajtása a tervezett tevékenység
kapcsán nem szükséges.

A tervezett telephelyen kívüli csapadékvíz gyűjtő rendszer rövid ismertetése az alábbiakban
olvasható.

A fejlesztési terület déli ingatlanhatárával párhuzamosan kiépítésre kerül egy nagyszelvényű burkolt
árok az alábbiak szerint:

 A kialakítandó vízelvezető rendszer az Eger-patak és az 87a számú Füzesabony–Eger-
vasútvonal alatti áteresz (híd) között kerülne kiépítésre ~430 m hosszon.

 Az elvezetendő vízhozam vízgyűjtő területe: ~175 ha. (ebben benne van az új üzem területe
is). Az elvezetendő vízhozam első becslés szerint: 14,175 m3/s

 Ennek a csapadékvíz mennyiségnek az elvezetése csak nagyobb szelvénymérettel
biztosítható. Azokon a területeken, ahol nincs különösebb akadálya, ott nyílt felszíni burkolt
meder kialakítása tervezett. A tervezett Ipari Parkos szerviz út alatt, a Külsősor út burkolata
alatt, az iparvágányok alatt, a volt Tüzép telepen tervezendő szerviz út alatt, illetve az Eger-
patak karbantartási sávja alatt zárt csatornás (keretelemes) átvezetés tervezett. Ezek közül
az iparvágányok alatti egy jóval erősebb keretelemes átvezetést igényel (kerethíd), a többi
átvezetés esetén közúti terhelésre kell méretezni. Mind a burkolt árok, mind a zárt szelvényű
átvezetések a megfelelő hidrológiai és hidraulikai méretezés alapján kerülnek kialakításra.

4.10.1. 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 csak a területrendezéskor kitermelt föld következtében várható, melynek maximális
értékét a 4.8.1. fejezetben ismertettük.

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

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások a 4.9.1 fejezetben kerültek megadásra.

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

A létesítés kapcsán vízrendezés végrehajtása nem szükséges.

4.10.3. 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 dolgozói étkeztetés biztosítása érdekében a
létesítményben főzőkonyha kialakítása tervezett, melynek szennyvizét CE jelöléssel ellátott
zsírfogóval tisztítják meg a szennyvízcsatornába bocsátás előtt.

A csapadékvíz a települési csapadékhálózatba kerül bebocsátásra. A parkolók, utak felületéről lefolyó
csapadékvizet CE jelöléssel ellátott olajfogó berendezés (Hauraton SKGBP60) segítségével tisztítják
kibocsátás előtt.

A csapadékvíz és a szennyvíz befogadó nyilatkozatának igénylése megtörtént. Az igénylések az 1.9.
Mellékletben kerültek csatolásra.

A létesítményben az összeszereléshez kapcsolódóan többnyire csomagolási hulladék keletkezik.
Emellett kisebb mennyiségben a nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezése várható a
karbantartási, tisztítási munkálatok, illetve a minőségbiztosítás, próbajáratás kapcsán. A hulladékok
szelektív gyűjtése tervezett.
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A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel végezteti az
üzemeltető.

A hulladék elszállításig történő tárolása a munkahelyi gyűjtőhelyeken, valamint az üzemi
hulladékgyűjtő területen fog történni.

A hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a hulladékgazdálkodási fejezetben található.

4.10.4. AZ ENERGIA- ÉS VÍZELLÁTÁS, HA AZ SAJÁT ENERGIAELLÁTÓ-RENDSZERREL VAGY VÍZKIVÉTELLEL
TÖRTÉNIK

A létesítményben nem tervezett erőmű, és saját használatú kút létesítése.

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 az Eger Déli Ipari Park területének. Az ingatlan közvetlen
környezetében ennek megfelelően gazdasági területek, valamint közlekedő utak, illetve országos
vasútvonal találhatóak.

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

 É-i irányban az Eger Déli Ipari Park területe, majd vasúti sínpálya, illetve gazdasági
területek találhatóak. ~500 méteres távolságon belül lakóterületek, illetve kereskedelmi
területek helyezkednek el. A legközelebbi lakóterület a telekhatártól 395 méter távolságban
helyezkedik el.

 K-i irányban az Eger Déli Ipari Park területe, távolabb mezőgazdasági területek találhatóak.
A legközelebbi lakóterület a telekhatártól 531 méter távolságban helyezkedik el.

 D-i irányban az Eger Déli Ipari Park területe, majd mezőgazdasági területek találhatóak.
1000 méteren belül egyéb területhasználati funkciók nem találhatóak. A legközelebbi
lakóterület a telekhatártól ~1950 méter távolságban helyezkedik el.

 Ny-i irányban az Eger, Lajos városrész-kelet településrészen elhelyezkedő ipari
létesítmények, távolabb lakóházas környezet helyezkedik el. A legközelebbi lakóterület a
telekhatártól 179 méter távolságban helyezkedik el.

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

 Eger, Sas utca lakóházai (kertvárosias terület), minimális távolság a tervezési terület
telekhatárától: ~395 m

 Eger, Faiskola utca lakóházai, (kertvárosias terület), minimális távolság a tervezési terület
telekhatárától: ~164 m.

 Eger, Külső sor utca lakóházai, (kertvárosias terület), minimális távolság a tervezési terület
telekhatárától: ~387 m.

 Eger, Kistályai út lakóház (gazdasági terület), minimális távolság a tervezési terület
telekhatárától: ~531 m.

5.2 DOMBORZATI VISZONYOK1

A tervezett létesítmény az Egri-Bükkalja kistájon helyezkedik el. Az alábbi leírás részben a teljes
kistájra vonatkozik, azonban a lehetőségekhez mérten törekedtünk a hely specifikus információk
összegyűjtésére.

A kistáj 126 és 420 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D-DK-nek lejtő hegységelőtéri dombság.
Felszínének 60%-a közepes magasságú, 40%-a alacsony dombhátakból és lejtőkből áll, amelyeket
hegylábfelszínként, ill. hegységelőtéri lejtőként értelmezhetünk. Az előző átlagmagassága 300, az
utóbbié 150 m tszf. A Bükkhöz forrt hegylábfelszín közel É-D-i futású völgyekkel erősen felszabdalt,
völgyközi hátakra tagolt.

Az átlagos vízfolyássűrűség a létesítmény környezetében 5 km/km2 feletti. A relatív relief átlagos
értéke 100 m/km2 feletti. A felszín szoliflukcióval jelentősen átformált.

5.3 ÉGHAJLAT, METEOROLÓGIA2

Mérsékelten meleg-mérsékelten száraz éghajlatú terület. A napsütés évi összege kevéssel
meghaladja az 1850 órát, a nyári időszakban 750-760, a téliben 180 napos órát élvezhetünk.

Az évi középhőmérséklet a legmagasabb helyeken 8,0 °C körüli, lejjebb 9,0-10,0 °C közötti. A
vegetációs időszakban a sokévi átlag 15,0, ill. 16,0-17,0 °C között alakul. Ápr. 13-15-től

1Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)
2 Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)
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számíthatunk 10 °C fölötti napi középhőmérsékletekre; ez az időszak 180-185 napon át, okt. 14-ig
tart. A fagymentes időszak 185 nap körüli. A tavaszi határnap ápr. 15-20. között, az őszi okt. 20.
körül van. A nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 30,0-33,0 °C, a téli abszolút
minimumoké -15,0, -17,0 °C.

Sokévi átlagban évente kb. 600 mm csapadékkal számolhatunk; ebből a vegetációs időszakra 340-
380 mm jut. A 24 órás csapadékmaximum 87 mm (Egerbakta). Átlagosan 40-50 hótakarós nap van
a téli félévben, az átlagos maximális hó vastagság 25-30 cm. Az ariditási index 1,15 körül van.

Leggyakrabban ÉNy-i és DK-i szél fúj, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.

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 11. Kijelölt városok, azon belül – „Eger” – tartozik.

7. táblázat A 11. zónán belül Eger tartozó területek jellemző háttér szennyezettsége:

Szennyező
anyag SO2 NO2 CO PM10 Benzol

Talaj
közeli
ózon

Zónacsoport F D F D F O-I

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

 nitrogén-dioxid esetében a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb és a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.

 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 vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi
szintre vonatkozó határérték között van.

 Talaj közeli ózon esetében a levegőterheltségi szint meghaladja célértéket.

Eger településen az Országos Levegőtisztaság-védelmi Mérőhálózatba tartozó automata
mérőberendezés üzemel.

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

8. táblázat Háttérszennyezettség az Eger Malomárok u. 1, automata mérőberendezés alapján

SO2 NO2 NOx CO PM10 O3

Háttér szennyezettség (µg/m3) 6.7 18.0 27.5 513 25.2 47.3

9. táblázat Légszennyezőanyagok immissziós 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
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5.5 FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG3

5.5.1. A TERÜLET FÖLDTANI, HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐI

A terület földtani viszonyait a környezetben mélyült szénhidrogén kutató, vízkutató, nyersanyagkuta-
tó fúrásaiból és Eger város építésföldtani térképezésének eredményeiből viszonylag jól ismertnek
tekinthetjük (M-17, M-18).

Az alaphegység nagy valószínűséggel a felső triász Bervai Mészkő Formáció képződménye 800-1 000
m mélységben.

A kőzet túlnyomóan fehér, olykor sárgás vagy szürkés árnyalatú tömött mészkő, mely kagylós
törésű. 1-2 μm szemnagyságú alapanyagában 20-60 μm átmérőjű kalcitkristály fészkek találhatók.
Dolomit és limonittartalma csekély. Savban oldhatatlan maradéka 0,40-0,80 %. Az oldási maradék
zöme pelit, kisebb része aleurit- és homok szemnagyságú. Térfogatsúlya 2,60-2,70 t/m3, porozitása
4,26 %.

A nagytisztaságú mészkő karsztosodásra hajlamos, a járatok mentén kiváló vízvezető, a környékbeli
meleg víz feltárások (Andornaktálya, Egerszalók, Demjén) vízutánpótlásában jelentős szerepe van,
utánpótlását a Bükk hegység területén beszivárgó vizekből kapja.

A mészkőre változó vastagságban, foszlányokban középső eocén nummuliteszes - lithotamniumos
mészkő települhet. Vastagsága 5-100 m között változhat. Sárgásfehér, sárgásszürke, szürke színű,
többé-kevésbé márgás. Járatok mentén kiváló vízvezető, a triász mészkővel érintkezve a
hévízszolgál-tatás egyik anyakőzete.

Az eocén mészkőre, vagy ennek hiányában a triász mészkőre az oligocén képződmények települnek.

Az alsó oligocént 15-140 m vastagságú sötétszürke agyag- és agyagmárga (Tardi Agyag) rétegek
kép-viselik. Az összletbe 1,5-3,0 m vastagságú kvarckavicsos homokkőrétegek, üledékes breccsák,
erősen homokos agyagrétegek, kvarckavicsos homokkövek is települnek. Összességében vízzáró
összlet, de horizontálisan a durvább betelepülések mentén a vízszivárgás nem zárható ki.

A középső oligocén agyag-agyagmárga (Kiscelli agyag) rétegeinek vastagsága 100-700 m között vál-
tozhat. Jellemzően zöldesszürke agyagmárga, agyagmárgás aleurit. Helyenként mangántelepes ho-
mokkő betelepüléseket, tufacsíkokat, glaukonitos homokkövet tartalmaz.

A repedezett tufa illetve a betelepült homokkövek a kőolajtároló kőzetek. Ez az összlet vízföldtani
szempontból vízzárónak tekinthető, védelmet biztosít a mélyebb triász hévizek tárolóinak.

Az összletre települő felső-oligocén képződmények sekély 10-150 m-es vastagságúak, helyenként
hiányoznak. Kékeszöld, gyengén homokos kötött agyag, sötétbarna finomszemű kemény glaukonitos
homokkő, kékeszöld, elszórtan kavicsot tartalmazó gyengén agyagosan kötött glaukonitos homok
rétegek váltakozásából áll. Az összlet gyengén vízvezető, de vízbeszerzés szempontjából nem igény-
bevett, vízszolgáltató képessége nem számottevő.

Az oligocén képződményekre a miocén rétegek változatos összlete települhet, az üledékes agyagos,
agyagmárgás, homokos rétegek alárendelt mennyiségével és túlnyomóan a miocén során általános
három nagy tufaszórás anyagával (alsó, középső, felső riolittufa ottnangi, kárpáti, szarmata). A
vizsgált területe a középső riolittufa nem túl vastag (15-20 m) összlete valószínűsíthető. A
tufaváltozatok: finomszemű riolit ártufa, horzsakő breccsa. Általában a változatok szürkésfehér,
világossárga, sárgás-szürke színűek, jellemzően fehér horzsakő foltokkal. Minden változatára
jellemzően finomszemű, összeálló, változó mennyiségű és szemnagyságú horzsakő tartalmú, de
eltérő bontottságú.

Miután minden változata többé-kevésbé bontott, a tufa összlet vízzárónak tekinthető.

A tufa összletre települ az Eger patak holocén-pleisztocén völgykitöltése, közvetlenül a felszín alatt.

3 Forrás: ZF HUNGÁRIA Kft. (3300 Eger, Kistályai út 2.) Üzemi kárelhárítási terve Készítette: SALGÓTERV
Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. Munkaszám: 3616
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Eger építésföldtani térképsorozata (Kiadó: KFH és Eger Város Tanácsa, Bp, 1978.) szerint a vizsgált
terület közelében lemélyített talajmechanikai fúrások alapján a riolittufa fekü a felszín alatt 2,7-7,7
m mélységben található, felette 1,9-7,7 m vastagságú agyagos, iszapos kavics található (M-20). A
fúrási adatokból készült szelvényeket az M-21 számú melléklet tartalmazza.

A kavicson sovány agyag majd kövér agyag települ 1,9-4,6 m vastagságban. Közvetlenül a felszín
alatt az agyag humuszosodott és helyenként néhány dm feltöltés is megismerhető volt.

A talajmechanikai fúrásokban a nyugalmi talajvízszint 1,8 – 4,0 m között változott és a vízszintek
tengerszint feletti magassága alapján egyértelműen kimutatható volt a talajvízáramlás DDK-i iránya.
(M-19 mutatja a talajvíz áramlás irányát és átlagos mBf szintjét).

A vizsgált terület közvetlen közelében jelentős szulfát tartalmat és jelentős nitrát tartalmat
regisztráltak.

Az Eger patak teraszának kavics összlete jó víztároló és vízvezető képződmény. A fedő agyagok
ennek bizonyos védelmet biztosítottak, de az elmúlt évtizedek antropogén beavatkozásai a teraszvíz
szennyeződéséhez vezettek.

5.5.2. TALAJTANI JELLEMZŐK

A tervezési területen a beruházáshoz kapcsolódóan talajmechanikai feltárások történtek az EFERTE
Mérnöki Szolgáltató Kft. által. A feltárások alapján a területen 0,2-0,5 méter vastagságban
jellemzően gyökérzóna található, melyet helyenként a korábban több helyen említett inert
hulladékkal kevert feltöltés borít. A feltöltés vastagsága 0,4-1,5 méter között változik. A
gyökérzóna/feltöltés alatt kövéragyag réteg helyezkedik el, melynek vastagsága 2,3 és 4,2 méter
között változik. Ez alatt kavicsos homokos agyag, illetve agyag rétegek, valamint helyenként
homokos-kavics, illetve kavics rétegek követik. Ezt követően a furatok 5,8-8,3 méter között változó
mélységben riolittufa réteget harántoltak, mely a furások végéig tartott.

A területen a feltöltés eltávolítása a terület tulajdonosának – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
– felelősségi körébe tartozik. A területen az előzetes talajmechanikai feltárások, valamint tervezési
adatok figyelembe vételével talajfeltöltés szükséges az tervezési alapszint tereprendezés során
történő eléréséhez.

A talaj jellemzőiből – minimálisan 2,3 méteres kövéragyar réteg a felszín közelében – megállapítható,
hogy egy esetleges haváriára visszavezethető szennyezés a természetes védelemre tekintettel
kevésbé veszélyezteti a felszín alatti víz rétegeket. Vizsgálva a mellékletben csatolt talajvíz térkép
értékeit is, kijelenthető, hogy a vizsgált felszín alatti víz jellemzően nyomás alatti, mely jellemző
szintén a szennyezőanyag terjedés ellen hat. Ezen megállapítást a felszín alatti vízre vonatkozóan
végrehajtott laborvizsgálatok eredményei is alátámasztják.

5.5.2.1. A TALAJ SZENNYEZETTSÉGI ALAPÁLLAPOTA

A talaj állapota a tervezési területen nem ismert.

A korábbiakban ismertetettek szerint a területen több ponton kommunális, illetve inert hulladékok
lerakása volt észlelhető. Ennek nagyságrendje a végrehajtott talajmechanikai feltárások
tapasztalatai szerint a kommunális hulladék esetében néhány m3, míg az inert hulladék esetében
néhány 100 m3 lehet.

A terepszinttől 1,3-3,1 méter mélységben jellemző nyugalmi talajvízszint, illetve a vizsgált
paraméterek esetében a határérték túllépés hiánya alapján nem feltételezhető jelentősebb
talajszennyezés kialakulása a területen.

A hulladék területről történő eltávolítása során javasolt a talaj esetleges szennyezettségének
helyszíni vizsgálata.

A tervezési terület, mint belterület a 27/2006 (II.7) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés b) pont be)
alpontja értelmében nitrát érzékenynek minősül.
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Nitrát érzékeny a terület továbbá a vízbázis érintettség miatt, melyet az 5.5.4 fejezetben ismertetünk
részletesen.

5.5.3. FELSZÍN ALATTI VÍZ

A vizsgált terület vonatkozásában 4 ponton történt talajvíz vizsgálat a beruházás előkészítésének
részeként. A mintavételezést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából az Envirotis
Terralog Mélyépítő Kft. hajtotta végre. A laborvizsgálatot a Wessling Hungary Kft. végezte.

A felszín alatti vízben minden ponton általános vízkémiai jellemzők, toxikus fémek, valamint TPH
illetve Illékony halogénezett alifás szénhidrogének vizsgálata történt meg.

A vizsgálati eredmények alapján a felszín alatti víz a szulfát kivételével nem mutat a „B”
szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációkat. A szulfát koncentráció minden ponton
meghaladta a „B” szennyezettségi határértéket (250 mg/l helyett a maximális mért koncentráció 390
mg/l), azonban a magasabb szulfát koncentráció a tervezési terület környezetében általánosan
jellemző, így további vizsgálatok végrehajtását a kimutatott koncentráció nem indokol.

A területen a nyugalmi talajvízszint a terepszinttől 1,3-3,1 méter között változott. Ezen eltérés
azonban a terület egyenetlenségeire vezethető vissza.

5.5.4. VÍZBÁZIS VÉDELMI VÉDŐTERÜLETEK

A tervezési terület érinti az Andornaktálya Eger déli vízmű, valamint az Eger AT-8 és AT-10 jelű hévíz
kutak vízbázis védelmi védőterületét. A tervezett létesítmény a fenti vízi létesítmények vízbázis
védelmi védőövezetének „B” védőterületén helyezkednek el, az „A” védőterületet nem érintik.

A tervezési terület teljes részét érinti az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis határozatban kijelölt
hidrogeológiai „B" védőterülete. Továbbá a területet részben érinti az Eger, AT-8 és AT-10 jelű hévíz
kutak meghatározott hidrogeológiai védőidom „B" zónájának felszíni vetülete.

A tervezési terület környezetének vízbázis védelmi besorolását az Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság által szolgáltatott térkép szerint határoztuk meg, melyet a 5. ábra mutat.

Az érintett vízbázis védelmi védőterületek kapcsán figyelembe veendő előírások az illetékes Észak-
Magyarországi Vízügyi Igazgatóság állásfoglalása szerint:

 A hévízkutak hidrogeológiai védőterület rendszerének határozatban történő kijelölésére ez
idáig nem került sor, így a korlátozások tekintetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
5. számú melléklete az irányadó.

 Az Eger Déli Vízmű védőövezet rendszere határozattal kijelölt. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/2375-21/2015.ált. számon kiadott, majd
35500/9039/2016.ált. számon kijavított Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeinek és
védőidomainak kijelölésére vonatkozó határozat „III:11.d. A hidrogeológiai „B" védőövezetek
(védőterületek és védőidomok)"szakasza szerint:

1. A védőövezetekben nem végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében
csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló,
illetve olyan lebomló anyag juthat a felszín alatti vízkészletbe, amely annak
minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak
(megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az a vízkészletre hátrányos. Tilos
továbbá olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a vízbázison a
víz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja. Ez vonatkozik a védőidomokban
végzett tevékenységekre (pl. fúrás mélyítése) is!

2. A védőterületeken új épület csak akkor engedélyezhető, ha annak víz. bázisvédelmi
szempontból megfelelő szennyvíz elhelyezése biztosított.

3. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, valamint szennyvízszikkasztás,
szennyvízöntözés tilos.

4. Csak gyorsan lebomló, természetes eredetű növényvédő szerek alkalmazása
megengedett.
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5. Öntözéses gazdálkodás csak külön vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető,
folytatható.

 A határozat „III./1.e. A vízbázis valamennyi védőövezetére egyaránt vonatkozó előírások és
korlátozások" szakasza szerint:

1. A vízbázis védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények, tevékenységek
telepítés; végzése vonatkozásában — jelen határozatban nem nevesített tiltásokat
és korlátozásokat— a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10., 11., 12., és 13. §-a
és 5. számú melléklete tartalmazza, így az eljáró hatóságoknak, szakhatóságoknak,
ill. az ingatlanok, létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak
mindenkor az abban foglaltak szerint kell eljárni.

2. A jelenlegi területhasználat csak úgy változtatható meg, hogy az új területhasználat
a korábbinál vízbázisvédelmi szempontból kedvezőbb legyen és kielégítse a jelen
határozatban az érintett területre vonatkozó tiltásokat, korlátozásokat.

3. Tilos a vízbázis védelmét adó fedő- vagy vízvezető rétegeket megbontó bányászat,
egyéb tevékenység.

4. A vízilétesítmények tulajdonosa köteles a védőövezetek kijelölésével és
fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból eredő
károkért

A fentiek figyelembe vételével a vízbázis védelmi érintettségre tekintettel a felszín alatti víz
szennyeződésének elkerülésére fokozott figyelmet kell fordítani.

5. ábra: A tervezési terület, illetve környezetének vízbázis védelmi érintettsége
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5.5.5. A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉRZÉKENYSÉGE

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

A terület besorolása: 1, vízbázis védelmi védőterületek. A vonatkozó térkép az alábbi ábra szerint. A
térkép aktualizálása folyamatban van. A térképen még nem helyesen szerepel az azóta módosított
Andornaktálya-Eger déli vízmű területe, mely azonban a 5. ábrán megfelelően látható.

6. ábra A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása

5.6 FELSZÍNI VIZEK

A létesítmény távolabbi környezetében helyezkedik el az Eger-patak. A tervezési terület tágabb
környezetében helyezkedik el az Ostoros-patak, valamint a Laskó-patak, illetve egyéb, az Eger-,
illetve a Laskó-patakba torkolló csatornák.

A tervezési területhez legközelebbi felszíni vízfolyások:

 Eger-patak: ~200 méter
 Ostoros-patak: ~2400 méter
 Laskó-patak: ~5000 méter

A felszíni vízfolyások alapállapotára vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre.
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7. ábra Felszíni vízfolyások a tervezési terület környezetében

5.7 TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

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

A legközelebbi természetvédelmi szempontból jelentős területek elhelyezkedését a következő ábrák,
távolságát az alábbi felsorolás tartalmazza.

 A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek távolsága:
o Legközelebbi ökológiai folyosó: ~580 méter
o Legközelebbi magterület: ~4160 méter
o Legközelebbi puffer terület: ~2420 méter

 Védett és fokozottan védett természeti területek:
o Kőlyuktető Természetvédelmi Terület (TT): ~1050 méter
o Ostorosi Pajdos kaptárkövei természeti emlék (TE): ~2690 méter
o Bükki Nemzeti Park (NP): ~6400 méter
o Mátrai Tájvédelmi Körzet (TK): ~15600 méter

 Natura 2000 területek minimális távolsága:
o Bükk hegység és peremterületei (SPA): ~4120 méter
o Vár-hegy–Nagyeged (SAC): ~3500 méter
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8. ábra A Nemzeti ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében

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

5.8 MŰVI ELEMEK VÉDELME

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

5.9 ZAJVÉDELEM

A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi lakóterületek környezetében
alapállapoti zajmérés került végrehajtásra 2016. decemberében. A mérési jegyzőkönyv az 1.10.
Mellékletben került csatolásra.

10. táblázat A létesítmény környezetében elhelyezkedő védett ingatlanok zajvédelmi alapállapota

Mérési
pont jele

Háttérterhelés Besorolás Határérték
nappal éjjel nappal éjjel

Z00 43 dB(A) 35 dB(A) Gazdasági terület - -
Z11 34,8 dB(A) 27,2 dB(A) Kertvárosias 50 40
Z12 43,1 dB(A) 33,7 dB(A) Nagyvárosias 55 45

Z12-b 26,3 dB(A)* - dB(A) Nagyvárosias 50 40
Z13 38,6 dB(A) 27,5 dB(A) Kertvárosias 50 40
Z14 41,8 dB(A) 27,3 dB(A) Kertvárosias 50 40
Z15 37,2 dB(A) 26,4 dB(A) Kertvárosias 50 40
Z21 48 dB(A) 27,2 dB(A)** Kertvárosias 50 40

*A mérés 19:50 és 21:00 között történt.

**Az éjszakai mérés a természeti zajok miatt meghiúsult, ezért a Z11-es mérési pont eredménye került
figyelembe vételre.
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A mérési pontok megnevezését az alábbiakban adjuk meg

 Z00 A tervezési terület K-i határánál
 Z11 Székelyudvarhelyi u. 14. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2 m
 Z12 Faiskola u. 12/C sz. lakóépület 4. emeletén, a függőfolyosón
 Z12-b Faiskola u. 12/C sz. lakóépület földszinti homlokzata előtt 2 m
 Z13 Botax Motel (Eger, Külsősor u. 8.) belső, udvari homlokzata előtt 2 m
 Z14 Meder u. 15. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2 m
 Z15 Meder u. 4. sz. lakóépület utcai kerítésénél
 Z21 Faiskola u. 36. sz. lakóépület utcai homlokzata előtt 2 m

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy éjjel a határértéket meghaladó háttérterhelés
nem mutatható ki a vizsgált területeken.

5.10 KÖZLEKEDÉS

A létesítmény megközelítése eltérő útvonalon fog történni a kivitelezés és az üzemelés során.

A kivitelezés időszakában feltáró út hiányában a járművek a létesítményt a Külsősor úton keresztül,
a 25-ös főúton (Mátyás Király út) keresztül, vagy a 2501-es úton keresztül fognak közlekedni.

Az üzemelés időszakában az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felelősségi körébe tartozó
feltáró út összeköttetést biztosít a Déli ipari park és a Faiskola utca között, mely a Kőlyuk úton (2500-
as út) keresztül a Kistályai útra (2501-es út) vezet. Távolabb a forgalom érinti a 33-as utat, majd az
M3-as autópályát. A forgalom egy része feltételezhetően 25-ös úton keresztül halad a szomszédos
települések irányába.

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] (2015)

Vizsgált év 2015
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 19193 7167 15700 3955 9353
Kis tehergépkocsi 4519 1610 1389 1197 1946

Szóló busz 93 191 538 24 173
Csuklós busz 2 6 213 22 46

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 668 59 152 953 251

Nehéz
tehergépkocsi 434 146 105 170 193

Pótkocsis
tehergépkocsi 331 67 75 41 50

Nyerges szerelvény 2516 297 183 115 202
Speciális 11 12 12 47 32

Motorkerékpár 96 60 114 64 154

A létesítmény kivitelezése 2017. májusában kezdődik meg, míg az üzemelés 2018. májusában
tervezett. 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.



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz összeszerelő csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 33

12. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az építés időszakában (2017)

Vizsgált év 2017
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 20127 7481 16389 4126 9756
Kis tehergépkocsi 4739 1681 1450 1249 2029

Szóló busz 96 192 541 26 186
Csuklós busz 2 6 214 24 48

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 708 62 160 993 262

Nehéz
tehergépkocsi 460 153 110 177 201

Pótkocsis
tehergépkocsi 351 70 79 43 52

Nyerges szerelvény 2667 312 192 120 211
Speciális 460 153 110 177 201

Motorkerékpár 98 62 118 66 159

13. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az üzemelés időszakában (2018)

Vizsgált év 2018
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 20601 7639 16734 4211 9959
Kis tehergépkocsi 4851 1716 1481 1275 2071

Szóló busz 97 193 543 27 193
Csuklós busz 2 6 215 25 50

Közepesen nehéz
tehergépkocsi

729 64 164 1014 267

Nehéz
tehergépkocsi

473 157 113 181 205

Pótkocsis
tehergépkocsi

361 72 81 44 53

Nyerges szerelvény 2744 320 197 122 215
Speciális 473 157 113 181 205

Motorkerékpár 100 63 120 67 162

14. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon a távlati időszakában (2033)

Vizsgált év 2033
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 28142 9881 21645 5469 12934
Kis tehergépkocsi 6626 2220 1915 1655 2690

Szóló busz 123 216 608 55 395
Csuklós busz 3 7 241 50 103

Közepesen nehéz
tehergépkocsi

1027 93 240 1394 367

Nehéz
tehergépkocsi

667 231 166 249 282

Pótkocsis
tehergépkocsi

509 106 119 60 73

Nyerges szerelvény 3867 470 290 168 295
Speciális 667 231 166 249 282

Motorkerékpár 113 60 115 64 155
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5.10.1. VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÉPÍTÉS FÁZISÁBAN

A kivitelezés során a 4.9.1 fejezet szerint maximálisan 144 tehergépjármű növekmény/nap értékkel
számolunk, mely a Külső sor utcán jelenik meg. A Külső sor utcán elhelyezkedéséből adódóan
célforgalom van jelen, melynek alapállapoti nagyságrendje nem ismert, azonban várhatóan a fentebb
említett gépjármű forgalomhoz képest elenyésző mértékű.

A Külső sor utcát elhagyva az anyagnyerő helyek, betonkeverő telepek, illetve a kitermelt földet
átvevő cég telephelye függvényében a forgalom a 25-ös úton északi, vagy déli irányban halad
tovább.

A legrosszabb esetet feltételezve azonban a számítások során a teljes forgalom megjelenésével
számolunk minden érintett útvonalon.

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

15. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
építés fázisában [j/nap] (2017)

Vizsgált év 2017
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 20127 7481 16389 4126 9756
Kis tehergépkocsi 4739 1681 1450 1249 2029

Szóló busz 96 192 541 26 186
Csuklós busz 2 6 214 24 48

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 708 62 160 993 262

Nehéz
tehergépkocsi 460 153 110 177 201

Pótkocsis
tehergépkocsi 351 70 79 43 52

Nyerges szerelvény 2811 456 336 264 355
Speciális 460 153 110 177 201

Motorkerékpár 98 62 118 66 159

5.10.2. VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

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

16. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
üzemelés fázisában [j/nap] (2018)

Vizsgált év 2018
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 20899 7937 17032 4509 10257
Kis tehergépkocsi 4863 1728 1493 1287 2083

Szóló busz 97 193 543 27 193
Csuklós busz 2 6 215 25 50

Közepesen nehéz
tehergépkocsi 729 64 164 1014 267

Nehéz
tehergépkocsi 473 157 113 181 205

Pótkocsis
tehergépkocsi 361 72 81 44 53

Nyerges szerelvény 2770 346 223 148 241
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Vizsgált év 2018
Speciális 473 157 113 181 205

Motorkerékpár 100 63 120 67 162

17. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a
távlati időszakban [j/nap] (2033)

Vizsgált év 2033
Közút száma M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Szelvényszám 113 km 991 m 0 km 951 m 12 km 1 m 1 km 8 m 4 km 7 m

Személygépkocsi 28440 10179 21943 5767 13232
Kis tehergépkocsi 6638 2232 1927 1667 2702

Szóló busz 123 216 608 55 395
Csuklós busz 3 7 241 50 103

Közepesen nehéz
tehergépkocsi

1027 93 240 1394 367

Nehéz
tehergépkocsi

667 231 166 249 282

Pótkocsis
tehergépkocsi

509 106 119 60 73

Nyerges szerelvény 3893 496 316 194 321
Speciális 667 231 166 249 282

Motorkerékpár 113 60 115 64 155

5.11 SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK

A tervezési terület kapcsán érvényben levő szabályozási tervi előírások az alábbiak szerint
foglalhatóak össze:

 Megengedett beépítési mód: Szabadon álló
 Beépíthetőség: 50 %
 Minimális zöldfelületi arány: 25 %
 Legnagyobb átlagos szintmagasság: 20 m

A létesítmény kialakítása kapcsán a szabályozási terv módosítása szükséges, mivel a területen
kiváltásra kerülő közművek védőtávolságait a kiváltást követően nem szükséges szerepeltetni. A
szabályozási terv módosítása folyamatban van.

6 NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNY TOVÁBBVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

A létesítmény kialakítása kapcsán, a telken belüli infrastruktúra a telekhatáron belül a szükséges
mértékig kerül kiépítésre, további bővítése várhatóan nem szükséges.

A telekhatáron kívül végrehajtásra kerülő infrastrukturális fejlesztések nem a Beruházó felelősségi
körébe tartoznak. A rendelkezésre álló adatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 A feltáró út továbbvezetése nem valószínűsíthető, célja a Déli Iparterület összekötése a
Faiskola utcával, melynek végrehajtását követően további bővítés nem értelmezhető.

 A déli iparterületen kialakításra kerülő csapadékvíz gyűjtő rendszer fejlesztése kapcsán a
tervezés jelen állapotában részletes adatok nem állnak rendelkezésre.
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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, az 4.9.1 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 2 db földmunkagép és 10 db nehézteher gépjármű és 3-4 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 tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó
fajlagos értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

18. 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 0.20 2.69

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan maximálisan 4
km telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve:

19. táblázat Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h)

CO CH (FID) NO2 SO2 PM
0,824 0,1404 0,3056 0,008 0,1076

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:

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

CO
(g/kWh)

CH
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

PM
(g/kWh)

5.0 1.3 7.0 0.4

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

21. táblázat Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h)

CO CH (FID) NOx PM
2,25 0,585 3,15 0,18
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22. táblázat Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során

Mértékegység CO CH (FID) NOx SO2 PM
kg/h 3,074 0,725 3,456 0,008 0,288

A fenti emissziók valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós terhelés
közelítően számítható. Ki kell emelni, hogy a munkagépek és járművek a valóságban a területen
több, jól elkülönült csoportban fognak elhelyezkedni, így a várható tényleges terhelés az alábbiakban
ismertetettnél kisebb lesz.

23. táblázat Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során

Mértékegység CO CH (FID) NOx SO2 PM
Maximális immissziós

koncentráció
[µg/m3]

338 79,5 380 0,878 31,4

Egészségügyi határérték 10000 500 200 250 50
Hatásterület [m] – „A” feltétel - 16 296 - 82
Hatásterület [m] – „B” feltétel - - 172 - 83
Hatásterület [m] – „C” feltétel 10 10 10 10 10

A kipufogó gázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető, itt az
egészségügyi határértékek túllépése nem zárható ki NOx és PM komponensek 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 164 méter) az alacsony emissziós magasságra tekintettel, mely a
szennyezőanyagok rosszabb keveredését, illetve terjedését okozza, az egészségügyi határértékek
túllépése nem várható NOx és PM komponensek esetében sem az alábbiak szerint:
 NOx órás átlagolási idejű koncentráció háttérterheléssel: 65,5 µg/m3

 PM10 24 órás átlagolási idejű koncentráció háttérterheléssel: 28,4 µg/m3

Figyelembe véve a fenti számítási eredményeket, illetve azt a tényt, hogy a telekhatárhoz közel
elhelyezkedő gépek illetve tehergépjárművek száma a fent bemutatottnál kevesebb lesz, a
legközelebbi lakóterületek vonatkozásában az egészségügyi határértéket meghaladó mértékű
terhelés kialakulása kizárható.
A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak.
Tekintettel arra, hogy az átlagosnál jelentősen nagyobb szélsebesség esetén a porterhelés
időszakosan nagyobb területet is érinthet, így lakossági panasz esetén a munkálatok átütemezése,
illetve a munkaterület locsolása válhat indokolttá.

7.1.2.2. KÖZLEKEDÉS EMISSZIÓ

A tervezési területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és betonkeverők várható
mennyisége az 4.9.1 fejezetben került ismertetésre. A várható emissziók és immissziós
koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az építési időszakban jellemző
forgalma is az alábbiak szerint alakulnak.

A számítás során a Közlekedés Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter fajlagos
értékeit, valamint az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk.

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

M3
autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as

út
2501-es

út

Közút típusa autópálya másodrendű
főút

másodrendű
főút

összekötő
út

összekötő
út

Sebességkorlát 130 90 50 50 90
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M3
autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as

út
2501-es

út
út és szélirány szöge 60 15 30 55 40

Szélsebesség [m/s] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kibocsátási

magasság [m] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

stabilitás értéke D D D D D

Érdességi paraméter sík terület
növényzettel

sík terület
növényzettel

sík terület
növényzettel

sík terület
növényzet

tel

sík terület
növényzet

tel

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított
immissziós koncentrációk több érintett út esetében is az egészségügyi határértéket meghaladó
immissziós koncentrációk kialakulását okozza a közlekedő út tengelyében.

Megvizsgálva azonban az adott közúthoz legközelebbi védendőnél várható értékeket, kijelenthető,
hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonatkozásában tarthatók maradnak.

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



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz gyártó csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 39

25. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az építés fázisában4

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO

Emisszió (mg/m*s) 10.835 1.457 4.865 1.730 1.857
Immissziós maximum (µg/m3) 2220.34 637 725 231 332

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

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 0 N.É. N.É. N.É. N.É.

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 1 1

CH

Emisszió (mg/m*s) 1.084 0.363 0.742 0.258 0.464

Immissziós maximum (µg/m3) 222.1 158.5 110.6 34.4 83.0

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 5 3 N.É. 2

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 3 2 73 N.É. N.É.

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 3.462 0.876 1.129 0.589 1.106
Immissziós maximum (µg/m3) 709.4 382.8 168.3 78.5 197.8

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 104 49 182 7 21

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 53 25 165 3 11

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NO2

Emisszió (mg/m*s) 2.769 0.701 0.903 0.471 0.885
Immissziós maximum (µg/m3) 567.5 306.3 134.6 62.8 158.2

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 184 87 192 12 38
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 101 47 17 6 21
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0.321 0.072 0.109 0.084 0.088

Immissziós maximum (µg/m3) 65.8 31.3 16.2 11.1 15.8

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 31 12 5 3 5

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 31 12 5 3 5

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

4 N.é. = Nem értelmezhető
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26. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az építés fázisában (2016) (várható növekmények)

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO
Emisszió (mg/m*s) 0.145 0.065 0.102 0.102 0.065

Immissziós maximum (µg/m3) 29.682 28.485 15.173 13.568 11.653
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0.015 0.014 0.015 0.015 0.014

Immissziós maximum (µg/m3) 3.032 6.072 2.222 1.987 2.484
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0.061 0.050 0.042 0.042 0.050
Immissziós maximum (µg/m3) 12.478 21.654 6.244 5.583 8.858
Hatásterület növekmény [m] 3 4 0 1 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0.049 0.040 0.034 0.034 0.040
Immissziós maximum (µg/m3) 9.982 17.323 4.995 4.467 7.087
Hatásterület növekmény [m] 4 6 1 1 1

PM
Emisszió (mg/m*s) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Immissziós maximum (µg/m3) 1.534 2.931 0.985 0.881 1.199
Hatásterület növekmény [m] 1 1 0 0 1

27. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a kivitelezés időszakában (2017)

Érintett közút M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Védendő terület

minimális távolsága 560 m 160 m 12 m 376 m 11 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 15.71 13 120 41 59
CH 1.6 3.1 18.3 6.1 14.8
NOx 5.0 7.6 27.9 14.0 35.1
NO2 4.0 6.1 22.3 11.2 28.1
PM 0.5 0.6 2.7 2.0 2.8
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7.1.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.1.3.1. PONTFORRÁSOK

A létesítményben két darab bejelentésre kötelezett pontforrás (P1 és P2) létesítése tervezett fűtési,
illetve HMV céllal. A pontforrásokhoz 1 db Viessmann Vitoplex 200 típusú, 900 kW teljesítményű és
1 db Viessmann Vitocrossal 300 típusú, 900 kW teljesítményű kondenzációs kazán, vagy ezzel
egyenértékű egyéb fűtőberendezések kerülnek csatlakoztatásra.

A bejelentésre köteles pontforrások főbb adatait az alábbiakban adjuk meg.

28. táblázat A tervezett levegőtisztaság-védelmi pontforrások főbb adatai

Jellemző P1 P2
EOV X 750398 750400
EOV Y 283014 283014

Magasság 12 m 12 m
Átmérő 0,3 m 0,3 m

Kibocsátási felület 0,071 m2 0,071 m2

Füstgáz térfogatáram 1250 m3/h 1250 m3/h
Áramlási sebesség 5,1 m/s 5,1 m/s

Füstgáz hőmérséklet 453,15 K 453,15 K

A pontforrásokon kibocsátásra kerülő szennyezőanyagok mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza
a gyártó honlapján elérhető kazánismertető alapján.

29. táblázat: A tervezett pontforrások szennyezőanyag kibocsátása

Szennyező-
anyag M.e. Határ-

érték Jogszabály hely P1 P2

CO
kg/h - - 0,018 0,018

mg/m3 100 23/2001. (XI. 13.) KöM
3. melléklet 14,4 14,4

NOx

kg/h - - 0,036 0,036

mg/m3 300 23/2001. (XI. 13.) KöM
3. melléklet 28,8 28,8

Az emissziós értékek nem okozzák a jogszabályban meghatározott határértékek meghaladását.

A környezetre gyakorolt hatások modellezése

A területen létesítendő légszennyező pontforrás hatását a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembe vételével az Aermod View 9.2 szoftver segítségével modelleztük.

Az Aermod View 9.2 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 Aermod modellszámításával kapott értékek 98%-os, illetve PM esetében a 99%-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 esetében, és a 99%-os
percentilist a PM esetében.

Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.
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30. táblázat Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei

Szennyező-
anyag

60 perces
átlagok

maximum
értéke

(µg/m3)

határér-
ték

24 órás
átlagok

maximális
értéke

(µg/m3)

határér-
ték

éves átla-
gok maxi-

mális
értéke

(µg/m3)

határér-
ték

CO 8,69 10.000 1,92 5.000 0,46 3.000
NO2 4,16 100 2,07 70 0,828 40
NOx 4,62 200 2,3 150 0,921 -

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

A számítási eredmények térképi megjelenítése a 2.5. Mellékletben került csatolásra.

7.1.3.2. PARKOLÓK ÉS TELKEN BELÜLI KÖZLEKEDÉS

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

A 4.9.2 fejezetben ismertetett maximális terhelést alapul véve a parkolóban 1 óra alatt 68
személygépjármű + 4 kistehergépjármű és 13 nehézteher gépjármű mozgásával lehet számolni
amelyhez tartozó légszennyező hatás egyszerűsítve, a vonalforrások számításánál alkalmazott
képletekkel kalkulálható.

31. táblázat: A parkoló használat várható összegzett levegőtisztaság-védelmi hatásai

Emisszió
(mg/m*s)

Immissziós
maximum
(µg/m3)

CO 0,021 0,332
CH 0,003 0,049

NOx 0,005 0,085

NO2 0,004 0,068

PM 0,001 0,011

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.

7.1.3.3. 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
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET KHT. által 2006. évben kiadott 2004 évre vonatkozó emisszió
kataszter alapján határozzuk meg.5

5 Tekintettel arra, hogy 2006-2007 évre, illetve az ezután következő évekre egy fejlesztési projekt – EST goes EAST Magyarország
– kapcsán elkészülő COPERT modellező program alapú számítás fog rendelkezésre állni, így frissebb adatok jelenleg nem érhetőek
el.
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32. táblázat: Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2004. évben (g/km)

Üzemmód
km/h CO CH (FID) NO2 SO2 PM

90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

33. táblázat: A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2004. évben
(g/km)

Üzemmód
km/h CO CH (FID) NO2 SO2 PM

70 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

A számítás során figyelembe vett alapadatok a 24. táblázat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak
a 16. táblázatban és 17. táblázatban kerültek ismertetésre.
A várható terheléseket az üzemelés időszakára, illetve a távlati időszakra a 34. táblázatban és a
37. táblázatban adjuk meg.
Az alapállapoti terheléshez képest számított növekmény mértékét a
35. táblázat és a 38. táblázat mutatja.
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 jelentősen meghaladó mértékű immissziós koncentráció alakulhat ki
alapállapotban is, melyhez az üzemelés kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű
többletterheléssel járul hozzá.

A 36. táblázat és a 39. táblázat a legközelebbi védendőknél várható immissziós terheléseket mutatja,
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 13. táblázat és a 14. 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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34. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2018)6

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO

Emisszió (mg/m*s) 11,073 1,467 4,944 1,744 1,875
Immissziós maximum (µg/m3) 2269 641 737 357 335

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

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 0 N.É. N.É. N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 1 1

CH

Emisszió (mg/m*s) 1,107 0,368 0,755 0,261 0,471

Immissziós maximum (µg/m3) 227 161 113 53 84

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 8 5 3 1 2

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 3 2 73 N.É. N.É.

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 3,521 0,870 1,127 0,578 1,105
Immissziós maximum (µg/m3) 722 380 168 118 198

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 106 48 182 11 21

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 54 25 165 5 11

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NO2

Emisszió (mg/m*s) 2,817 0,696 0,901 0,462 0,884
Immissziós maximum (µg/m3) 577 304 134 95 158

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 188 86 192 20 38
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 103 47 17 11 N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,325 0,068 0,106 0,080 0,085

Immissziós maximum (µg/m3) 67 30 16 16 15

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 31 11 5 5 5

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 31 11 5 5 5
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

6 N.É. = Nem értelmezhető
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35. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában (2018) (várható növekmények)

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,128 0,046 0,082 0,082 0,046

Immissziós maximum (µg/m3) 26,219 20,006 12,282 16,885 8,184
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,013 0,012 0,013 0,013 0,012

Immissziós maximum (µg/m3) 2,601 5,094 1,889 2,597 2,084
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,035 0,026 0,019 0,019 0,026
Immissziós maximum (µg/m3) 7,132 11,580 2,809 3,862 4,737
Hatásterület növekmény [m] 2 2 0 0 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,028 0,021 0,015 0,015 0,021
Immissziós maximum (µg/m3) 5,705 9,264 2,247 3,090 3,790
Hatásterület növekmény [m] 2 3 0 1 1

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Immissziós maximum (µg/m3) 0,512 0,856 0,277 0,381 0,350
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 1

36. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés időszakában (2018)

Érintett közút M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Védendő terület

minimális távolsága 560 m 160 m 12 m 376 m 11 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 16,05 13 122 4 60
CH 2 3 19 1 15
NOx 5 8 28 1 35
NO2 4 6 22 1 28
PM 0 1 3 0 3



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz összeszerelő csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 46

37. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2033)

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO

Emisszió (mg/m*s) 15,097 1,898 6,357 2,260 2,457
Immissziós maximum (µg/m3) 3094 830 948 463 440

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 5 N.É. N.É. N.É. N.É.

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 N.É. N.É. N.É. N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 1 1 1 1 1

CH

Emisszió (mg/m*s) 1,510 0,474 0,972 0,337 0,610

Immissziós maximum (µg/m3) 310 207 145 69 109

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 12 7 4 1 3

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 5 3 73 N.É. 1

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NOx

Emisszió (mg/m*s) 4,837 1,135 1,445 0,775 1,477
Immissziós maximum (µg/m3) 991 496 215 159 264

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 156 67 182 16 31

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 80 34 165 8 16

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

NO2

Emisszió (mg/m*s) 3,870 0,908 1,156 0,620 1,182
Immissziós maximum (µg/m3) 793 397 172 127 211

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 200 119 192 29 55
b) kritérium szerinti hatásterület (m) 151 65 23 16 N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2

PM

Emisszió (mg/m*s) 0,451 0,092 0,136 0,110 0,120

Immissziós maximum (µg/m3) 92 40 20 23 21

a) kritérium szerinti hatásterület (m) 47 16 7 8 7

b) kritérium szerinti hatásterület (m) 47 17 7 8 7
c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2 2 2 2
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38. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (várható növekmények) (2033)

M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út

CO
Emisszió (mg/m*s) 0,128 0,046 0,082 0,082 0,046

Immissziós maximum (µg/m3) 26,219 20,006 12,282 16,885 8,184
Hatásterület növekmény [m] 0 0 0 0 0

CH
Emisszió (mg/m*s) 0,013 0,012 0,013 0,013 0,012

Immissziós maximum (µg/m3) 2,601 5,094 1,889 2,597 2,084
Hatásterület növekmény [m] 0 1 0 0 0

NOx

Emisszió (mg/m*s) 0,035 0,026 0,019 0,019 0,026
Immissziós maximum (µg/m3) 7,132 11,580 2,809 3,862 4,737
Hatásterület növekmény [m] 1 2 0 0 1

NO2

Emisszió (mg/m*s) 0,028 0,021 0,015 0,015 0,021
Immissziós maximum (µg/m3) 5,705 9,264 2,247 3,090 3,790
Hatásterület növekmény [m] 1 3 0 1 1

PM
Emisszió (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Immissziós maximum (µg/m3) 0,512 0,856 0,277 0,381 0,350
Hatásterület növekmény [m] 1 1 0 0 0

39. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés időszakában (2033)

Érintett közút M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Védendő terület

minimális távolsága 560 m 160 m 12 m 376 m 11 m

Immissziós
koncentráció

µg/m3

CO 21,89 16 157 5 78
CH 2,2 4,1 24,0 0,7 19,4
NOx 7,0 9,8 35,6 1,6 40,9
NO2 5,6 7,9 28,5 1,2 37,5
PM 0,7 0,8 3,4 0,2 3,8
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7.1.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.1.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló
hatások várhatóak. Tekintettel azonban arra, hogy a létesítmény felszámolása az elkövetkezendő ~
30 évben nem tervezett, a technológiai fejlődésnek köszönhetően az emissziós terhelés várhatóan
alacsonyabb lesz.

7.1.5. 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:

40. táblázat: Légszennyező anyagok jellemzői

Levegőszennyező
anyag

Határérték
(µg/m3)

Háttérterhelés
(µg/m3)

Terhelhetőség
(µg/m3)

nitrogén-dioxid, NO2 100 18 82
nitrogén oxidok NOx 200 27,5 172,5
szén-monoxid, CO 10.000 513 9487

A hatásterület meghatározása során a tényleges meteorológiai viszonyok figyelembe vételével
meghatározott maximális koncentrációk kerültek figyelembevételre. Kivételt képez ez alól az NOx,
NO2, szilárd és SO2 paraméter, 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%, szilárd anyag és SO2 esetében a 99%-os percentilis értéke.

A fenti módszerrel végrehajtott számítás eredményeként előállt összegzett levegőtisztaság-védelmi
hatásterületeket az alábbi táblázat tartalmazza.
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41. táblázat: Levegőszennyező kibocsátás hatásterülete7

Szennyező
anyag

Immissziós
koncentráció

[µg/m3]

Hatásterület
lehatárolásához

tartozó koncentráció
[µg/m3]

Hatásterület
[m]

Órás 24 órás Kritérium Kritérium
A) B) C) A) B) C)

CO 8,69 1,92 1000 1897,4 6,95 Nem értelmezhető 248
NO2 4,16 2,07 10 16,4 3,33 Nem értelmezhető 248
NOx 4,62 2,3 20 34,5 3,7 Nem értelmezhető 248

A modellezési eredmények alapján, a létesítmény kapcsán levegőtisztaság-védelmi hatásterület
kijelölése a jogszabályi előírások figyelembe vételével a pontforrások súlypontjától számított 248 m
sugarú körrel határozható meg. Ez a telekhatártól számítva maximálisan 159 méteres távolságot
jelent.

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

7.1.5.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaság-
védelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában a terület középpontjától számítva 296
méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a terület középpontjától számított 248
m sugarú körrel határozható meg. Előbbi a telekhatártól számítva 183, utóbbi 159 méteres
távolságot jelent.

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.

7.1.5.2. KÖZVETETT HATÁSTERÜLET

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai
vizsgálhatók. Ahogy az a 7.1.3.3 fejezetben ismertetésre került, a forgalom lebonyolítására használni
tervezett közlekedő utak (M3-as autópálya, 33-as út, 25-ös út 2500-as út és 2501-es út) számított
hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 6 méternek adódik.

7.2 FELSZÍNI VÍZ

7.2.1. ALAPÁLLAPOT

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

Ahogy az korábban ismertetésre került, a kivitelezést megelőzően a területről eltávolításra kell, hogy
kerüljön a lakosság által illegálisan elhelyezett kommunális és inert hulladék. Ennek végrehajtása a
területtulajdonos Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatkörébe tartozik.

Az építkezés során a humuszréteg eltávolításával, szükség szerinti talajcserével, illetve
talajfeltöltéssel, az ehhez kapcsolódó a 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, megfelelő

7 N.É. = Nem értelmezhető
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szigeteléssel ellátott záportározó kerül kialakításra. A tó fenékszintje vízzáró kivitelben kerül
kialakításra, ezzel kizárva a vízbázisvédelmi védőterület veszélyeztetését.

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 tervezési területen a keletkező csapadékvíz maximális mennyisége 1115 m3/s, 270 l/s/ha-os
záporintenzitással számolva, 0,93-as lefolyási tényező mellett

A parkoló területek és rakodó területek beton burkolattal ellátottak lesznek. Az olajjal
szennyeződhető területeken (parkoló és rakodó felületek, közlekedő felületek) a pontszerűen
összegyűjtött csapadékvizek CE engedélyes záportúlfolyós olajleválasztón keresztül kerülnek
bekötésre a városi üzemeltetésben lévő csapadékcsatornába, ahonnét a víz az Eger-patakba kerül.

Az ingatlanon belül zárt csapadékvíz elvezető rendszert kerül kialakításra, mellyel a tetőfelületekre
hulló csapadékvizeket, illetve a burkolt felületekre hulló csapadékvizeket is egyaránt el tudjuk
vezetni. Az elvezetendő vízhozam vízgyűjtő területe: ~4,6 ha. (tetőfelületek, burkolatok)

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

A tetőről összegyűlő csapadékvíz tisztaterületi csapadékvíznek tekinthető. A tiszta csapadékvíz
gyűjtése az olajjal szennyeződhető csapadékvíz gyűjtésétől elkülönítve történik.

A tervezési területen, épületen kívül kialakítani tervezett 2 db 50 m3-es felszín feletti olajtároló tartály
az alábbiak szerinti többszörös védelemmel kerül ellátásra szennyezés kialakulása és ezzel felszíni
és felszín alatti víz veszélyeztetése elkerülése érdekében:

 A tartályok felszín feletti álló tartályok, melyek kapcsán a búvó nyílás, egyéb szerelvények
miatt a duplafalú kivitel műszakilag nem biztosítható.

 A tartálycsoport körül beton kármentő kerül kialakításra az esetleges szivárgás során történő
szennyezőanyag kijutás megakadályozása érdekében.

 A kármentő kapacitása megfelel a legnagyobb tartály kapacitásának, 50 m3

 A kármentő belső felülete olajálló epoxy, vagy fém bevonattal kerül ellátásra, ezzel
megakadályozva a szennyezőanyag kijutását.
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 Kiegészítő védelemként a kármentő alatt dupla réteg PE fólia, a fölött kavics szivárgó
telepítése tervezett. A szivárgó rétegbe ellenőrző cső kerül telepítésre, melyből lehetőség
van mintavételezésre, illetve ellátásra kerül folyadékérzékelővel.

 A lefejtő környezete lejtetéssel és folyókával ellátott. A lehullott és összegyűjtött
csapadékvizek egy fajsúly különbség alapján működő olajfogóba kerülnek bekötésre.

 A lefejtő mellett folyamatosan biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát.

A csapadékvízre vonatkozó befogadói nyilatkozat a Mellékletben került csatolásra.

7.2.3.2. SZENNYVIZEK GYŰJTÉSE

A létesítményben a szociális vízhasználatból és a takarításból, valamint a konyhai technológiából
származó kommunális szennyvíz keletkezik. Technológia szennyvíz keletkezése nem várható.

A konyhai szennyvizek magasabb zsírtartalmára tekintettel CE minősítéssel rendelkező zsírfogó
telepítése tervezett.

A létesítményben üzemeltetni tervezett 2 db mosóberendezés keletkező koncentrált szennyvizei
hulladékként kerülnek átadásra hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek.

Az előzetes adatszolgáltatás alapján a keletkező szennyvíz várható napi mennyisége maximum: 15
m3.

A szennyvizek befogadója a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíz közműhálózat. A
közműhálózatról a szennyvíz az egri szennyvíztelepre jut.

A szennyvízre vonatkozó befogadói nyilatkozat a Mellékletben került csatolásra.

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 100 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, vagy más területen történő hasznosítására.
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A tervezési területen változó vastagságban talajcsere, illetve az alapszint beállítás érdekében
feltöltés végrehajtása tervezett-

A terület talajvíz jellemzői a felszínről érkező szennyezésekkel szemben bár védelmet nyújtanak, de
szennyezés kialakulása esetén továbbra is 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.

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, az épületen kívüli olajtároló tartályok,
illetve a kapcsolódó szerelvények sérülése, szivárgása, és az olajszállító jármű meghibásodása,
balesete feltételezhető.

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

A tárolótartályok műszaki problémáit a szivárgás érzékelő rendszer jelzi, ilyen esetben az elsődleges
feladat a tárolt olaj átszivattyúzása a sérült tartályból. A tartály esetében a sérülés vizuálisan is
észlelhető, míg a kapcsolódó szerelvények esetében szükségessé válhat a vezetékszakasz feltárása.
Törekedni kell arra, hogy a beavatkozás a probléma észlelését követően mihamarabb feltárásra és
megszüntetésre kerüljön, mivel így a szennyezőanyag környezetbe jutása megakadályozható.

Amennyiben a tartályokat, illetve kapcsolódó szerelvényeket komolyabb fizikai sérülés éri
(tehergépjármű, targonca balesete során), a kármentő biztosítja a szennyezőanyag összegyűjtését.
Amennyiben a kármentő szerkezeti integritása sérült, az emberélet mentését követően azonnal el
kell kezdeni a kárelhárítást. A tartálycsoport környezetében ennek megfelelően a kárelhárítás
általános eszközállománya folyamatosan biztosított kell, legyen.

A tartálypark lefejtő csonkjainak környezetét a csapadékvíz szempontjából lejtetéssel és folyókák
telepítésével külön kell választani. A lefejtő csonkok, vagy a tartálykocsi csatlakozójának
meghibásodása esetén törekedni kell a szennyezőanyag területen belül tartására.

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

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz kezelő 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).

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.
A hulladékok a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben kerülnek tárolásra.
A folyékony halmazállapotú, vagy szóródó hulladékok edényzetei kármentő tálcán kerülnek
elhelyezésre, ezzel biztosítva további biztonságot.

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.

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 kivitelezés megkezdését megelőzően a területről el kell távolítani a lakosság által a területre
hordott kommunális és inert hulladékot. Ennek nagyságrendje a végrehajtott talajmechanikai
feltárások tapasztalatai szerint a kommunális hulladék esetében néhány m3, míg az inert hulladék
esetében néhány 100 m3 lehet. A hulladékok elszállíttatása a terület tulajdonosának, Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozik. Az inert hulladék elszállítása során törekedni
kell a hasznosítható részek elkülönítésére. Erre megfelelő kezelőberendezés (fizikai osztályozást
végző gép, vagy gépsor) alkalmazása javasolt. A területről letermelésre kerülő és nem hasznosítható
hulladékok kapcsán a lerakást megelőzően el kell végezni az alapjellemzést a vonatkozó 20/2006
(IV. 5.) KvVM rendelet előírásai szerint.

A burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, és acél, műanyag és fa 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.
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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:

42. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok

A hulladék megnevezése EWC kódszámok Becsült mennyiség
Kitermelt talaj 17 05 04 15 104 t
Betontörmelék 17 01 01 24 t
Aszfalttörmelék 17 03 02 21 t

Fahulladék 17 02 01 5 t

Fémhulladékok 17 04 02 5 t
17 04 05 12 t

Műanyag hulladék 17 02 03 11 t

Az építkezés alatt keletkező veszélyes 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 üzemi
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.

7.4.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

Az összeszerelési tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett létesítményben nagyobb mennyiségben
szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok keletkezésével kell számolni. Emellett a tesztelési,
minőségbiztosítási tevékenységhez kapcsolódóan olaj tartalmú, illetve olajjal szennyezett hulladékok
keletkezése várható. A két mosógép üzemeltetése kapcsán koncentrált szennyvíz keletkezésével kell
számolni.

A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhely, illetve erre a célra a vonatkozó
246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint kialakított zárt épületben elhelyezett üzemi
gyűjtőhely kerül használatra.

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet. A munkahelyi
gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban
foglaltakat.
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Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a 14-17. §-ban, illetve
a jogszabály 2. mellékletében foglaltakat. Az üzemi gyűjtőhely vonatkozásában üzemeltetési
szabályzat kialakítása szükséges.

Ki kell jelölni az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésért felelős személyt, aki a jogszabályi előírásoknak
megfelelően köteles végrehajtani a gyűjtőhellyel kapcsolatos tevékenységek (hulladék be- és
kiszállítás) adminisztrációját.

A létesítményben a maximális kapacitás esetén várhatóan keletkező hulladékok mennyiségét a 43.
táblázat tartalmazza.

A tervezett keletkező hulladékok 49%-a veszélyes, 51%-a nem veszélyes hulladék. A nem veszélyes
hulladék jelentős része újrahasznosításra kerül átadásra a tervek szerint, illetve a cég arra törekszik,
hogy a veszélyes hulladékok esetében is a lehető legnagyobb legyen a hasznosítási arány.

A keletkező hulladékok átvételére a ZF Hungary Kft. üzemelő gyáregységével szerződésben álló
cégek kerülnek megkeresésre az alábbiak szerint:

 Kommunális hulladék: Városgondozás Eger Kft.
 Egyéb nem veszélyes hulladékok: Plan KG Kft., Terra-Vita Kft.
 Veszélyes hulladékok: Plan KG Kft., Terra-Vita 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, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
előírásai szerint történik.
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43. táblázat: A létesítményben várhatóan keletkező hulladékok mennyisége maximális kapacitás esetén

HUSZAK A hulladéktípus megnevezése A hulladék fizikai megjelenése Éves mennyiség [kg]
Nem veszélyes hulladékok

120199 közelebbről meg nem határozott hulladék Csiszoló korong 6 460
150101 papír és karton csomagolási hulladék Karton csomagoló anyag 45 730
150102 műanyag csomagolási hulladék Fólia csomagoló anyag 78 300
150102 műanyag csomagolási hulladék Buborékos csomagoló fólia 51 440
150103 fa csomagolási hulladék Fa csomagolási hulladék 62 540
150105 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék Bevont karton hulladék 169 310
150106 egyéb, kevert csomagolási hulladék Sárga zsák 4 400
160605 egyéb elemek és akkumulátorok Lítium akkumulátorok 160
200139 műanyagok Selejt alkatrész (olajmentes) 58 340
200301 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is Kommunális hulladék 43 890

Nem veszélyes hulladék összesen: 520 570
Veszélyes hulladékok

120114* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap Elektrolit-iszap 142 500
120118* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) Csiszolási iszap 153 700

150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék

Szennyezett buborékos
csomagoló fólia 109 450

150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék Szennyezett csomagolóanyag 4 700

150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat olajjal szennyezett papír 89 150

150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat szennyezett szűrőbetétek 3 550

160213* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a
16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól elektronikai hulladék 1 260

160506* eszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek,
ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is Laborvegyszerek 1 780
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HUSZAK A hulladéktípus megnevezése A hulladék fizikai megjelenése Éves mennyiség [kg]
160601* ólomakkumulátorok Ólomakkumulátorok 20
200121* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék Fénycsövek 340

Veszélyes hulladék összesen: 506 450
Hulladék összesen 1027020
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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 hasznosíthatók legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó kötelezettségek
megegyeznek a 7.4.1 fejezetben írtakkal.

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.

A területhasználat hiányára visszavezethetően a természet részben visszahódította a területet. Az
érintett ingatlan növényborítottsága változó a zavarás (hulladék területre hordása, az elektromos
távvezeték karbantartása, stb.) mértékének függvényében. Helyenként fás, bokros társulások,
másutt gyepterületek, illetve a belvizes, vízállásos részeken nádas, gyékényes foltok helyezkednek
el. A területre hordott inert hulladékon helyenként megtelepedett a növényzet, máshol a
törmelékkupacok feltűnőbbek.

A helyszínen érdemi természetvédelmi célú bejárás végrehajtására az időjárásra visszavezethetően
nem nyílt lehetőség, így bár a környező tevékenységek, illetve a vasúti sínpályák felől folyamatos
zavarás éri az élővilágot, fészkelő madarak megjelenése a területen nem zárható ki.

7.5.2. TERMÉSZETVÉDELEM

7.5.2.1. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

Fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy a területen cserjésedő vagy egyéb, a természeti jellemzők
tekintetében stabilizálódott élőhelyek is találhatók javasolható, hogy a beruházás kivitelezési
fázisának megkezdése előtt a területen illetékes természetvédelmi kezelőt értesítsék. Ez utóbbinak
azért van jelentősége, hogy a megtelepedett természeti értékek, pl. kétéltűek, hüllők, de leginkább
az énekesmadarak fészakaljainak pusztulása minimalizálható legyen. Tekintettel arra, hogy az
időjárási jellemzők miatt az előzetes vizsgálathoz kapcsolódó részletes természetvédelmi
területfelmérés meghiúsult a kivitelezés megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő képviselőjével
történő konzultáció alapján, az aktuális természeti állapotnak megfelelően lehetséges az esetlegesen
szükségessé váló természetvédelmi intézkedéseket meghatározni. Az illetékes hatóság, illetve
szakhatóság az eljárásban kiadott határozatban nevezze meg a természetvédelmi kezelő értesítendő
képviselőjét annak elérhetőségével együtt. Javasolt természetvédelmi célú bejárást végrehajtani a
területen 2017 márciusában még a védett énekesmadarak költési időszaka előtt. Mindemellett a
fászsárú növényzet eltávolítását célszerű a madarak költési időszaka előtt elvégezni.

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
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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
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.
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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 pedológai
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
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

Az Eger Déli Ipari park területén tervezett üzem, a lakott területektől minimálisan ~900 méter
távolságban helyezkedik el. A területet minden irányból közlekedési útvonalak, illetve vasúti
sínpálya, távolabb jellemzően ipari területek határolják. A létesítési területet természetvédelmi
tekintetben indifferens élőhelyek övezik. A létesítési munkák nyomán a tájseb jelleg átmenetileg
kifejezett lesz, mivel a talajfelszínt legyalulják, ami viszonylag nagy fölmunkákkal fog járni.

A jelenleg a természet által részben visszahódított részben fás, bokros területen folyó létesítési
munkák fokozzák az ipari park által kialakított természetidegen táj jelleget.

7.5.3.2. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

Délről szemlélve a sík, fátlan tájon felépülő épületcsoport hátterében az Eger Déli Ipari Park épületei,
távolabb Eger város kereskedelmi, majd lakó övezetei helyezkednek el. Nyugatról szintén ipari
épületek, távolabb lakóházas övezetek találhatóak. Keleti irányban ipari épületek, távolabb
mezőgazdasági területek helyezkednek el. Déli irányban a Déli Ipari park ki nem használatlan
területei, távolabb mezőgazdasági területek találhatóak. Az eredeti tájképi megjelenéshez képest az
üzem környezethez képest magas építményei meghatározó művi elemként jelennek meg.

A tájesztétikai szempontból előnyös, hogy az új létesítményt főleg annak határain, lehetőség szerint
őshonos, vagy legalábbis nem inváziós fajokból álló parkosított sávval, vagy fasorral övezzék. A nem
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jól megválasztott kiültetett fák jelentős része előreláthatóan idő előtt kiszárad. A tájesztétikai és
védelmi funkció elősegítése végett elengedhetetlen a lehető legjobban érvényesülő védősáv
kialakítása és a telepített fásszárú növényzet rendszeres gondozása.

7.5.3.3. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

Az végérvényesen felhagyott üzemeltetés esetén, a terület gondozatlansága jelentős tájesztétikai
terhelést jelenthet. Az esetleges bontást követő rekultiváció során a 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.

7.5.4. 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.

7.6 ZAJVÉDELEM

7.6.1. ALAPÁLLAPOT

A létesítmény környezetében elhelyezkedő védendők zajvédelmi alapállapota az 5.9 fejezetben került
ismertetésre. A létesítmény kivitelezése, üzemeltetése által generált forgalomnövekmény mértékét
a 4.9 fejezet, a várható forgalmakat az 5.10 fejezet tartalmazza.

7.6.2. ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

A tervezett létesítmény működtetésével érintett területek zajvédelmi kategóriába sorolását a zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet
1. számú melléklete alapján adjuk meg.

A tervezési terület és környezete besorolását Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján
adjuk meg. A jóváhagyott Szabályozási terv alapján a vizsgált terület „Gip” gazdasági terület
besorolás alatt áll.

A tervezési terület közvetlen környezetére vonatkozó információkat a 2.4.1 fejezetben adtuk meg.

2016 decemberében alapállapot vizsgálat történt meg, melynek adatait a 10. táblázatban adtunk
meg.

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy éjjel a határértéket meghaladó háttérterhelés
nem mutatható ki a vizsgált területeken.

44. táblázat: A vizsgált védendők távolsága a telekhatártól

Település Cím Helyrajzi
szám Besorolás Távolság a

telekhatártól
Eger Székelyudvarhelyi u. 14. sz 9707/1 Lke 164 m
Eger Faiskola u. 12/C sz. lakóépület 9799/5 Ln-kk 280 m
Eger Botax Motel (Eger, Külsősor u. 8.) 8945 Lk2-ksz 333 m
Eger Meder u. 15. sz. 9889 Lk2 330 m
Eger Faiskola u. 36. sz. 9591 Lke 234 m
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11. ábra Eger, Székelyudvarhelyi u. 14. sz. alatti lakóház elhelyezkedése

12. ábra: Eger, Faiskola utca 12/C alatti társasház elhelyezkedése
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13. ábra: Eger Külsősor u. 8. alatti Botax Motel elhelyezkedése

14. ábra: Eger Meder u. 15. sz. alatti lakóház elhelyezkedése
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15. ábra: Eger Faiskola u. 36. alatti lakóház elhelyezkedése

Jogszabályi előírások a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján

Kivitelezési munkálatokra 1 hónap és 1 év közötti időszakra:

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 70 dB / 55 dB
 Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
 Kisvárosias, kertvárosias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 40 dB

Üzemi forrásokra vonatkozó zajvédelmi határérték

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB
 Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB
 Kisvárosias, kertvárosias lakó területek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB

Közlekedési létesítményekre vonatkozó zajvédelmi határérték (gyorsforgalmi utak és
főutak) (M3-as autópálya, 33-as út, 25-ös út):

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB
 Lakóterület (nagyvárosias) nappal/ékkel = 65 dB / 55 dB
 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias) nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB
 Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

Közlekedési létesítményekre vonatkozó zajvédelmi határérték (mellékút, összekötőút)
(2500-as, 2501-es út):

 Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 55 dB
 Lakóterület (nagyvárosias) nappal/ékkel = 65 dB / 55 dB
 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias) nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB
 Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB
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7.6.3. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN

7.6.3.1. ÉPÍTÉSI ZAJ

A tervezési terület jelenleg művelés alól kivett használaton kívül álló ingatlan. A kivitelezés során
szükség van humuszmentésre, illetve 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.

45. 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 a tereprendezés végrehajtásáig a terület egészét érinti, mely során 2
univerzális földmunkagép, 4 kotró-/rakodógép és 10 tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk.

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

Az összegzett zajterhelés: Lw = 112,3 dB(A)

A zajkibocsátási pontot a terület becsült középpontjában vesszük fel, így az elméleti pont
zajkibocsátását alapul véve számítható a legközelebbi védendőknél várható zajterhelés.

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



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz összeszerelő csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 66

46. táblázat Számított zajterhelés az építés időszakában az elméleti zajkibocsátási pont figyelembe
vételével [dB(A)]

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

Székelyudvarhelyi u.
14. sz 112,3 283 0 3 60.04 0.02 4.54 0 0 50.7

Faiskola u. 12/C sz.
lakóépület 112,3 433 0 3 63.73 0.03 4.64 0 0 46.9

Botax Motel (Eger,
Külsősor u. 8.) 112,3 565 0 3 66.04 0.04 4.68 0 0 44.5

Meder u. 15. sz. 112,3 588 0 3 66.39 0.04 4.68 0 0 44.2
Faiskola u. 36. sz. 112,3 403 0 3 63.11 0.03 4.62 0 0 47.5

A táblázatban megadott st távolságértékek a védendőknek az elméleti zajkibocsátási ponttól
számított távolságát adja meg, mely eltér a korábban megadott telekhatár és védendő közötti
távolságoktól.

A tervezési terület 22:00 és 06:00 között munkavégzés nem tervezett. A számítások szerint, az
építési munkálatokra vonatkozó határértékek tarthatók maradnak. Mindazonáltal kiemelendő, hogy
amennyiben a Beruházó az éjszakai időszakban is kivitelezést kíván végrehajtani, abban az esetben
az éjszakai időszak vonatkozásában a gépjárművek és munkagépek számát csökkenteni szükséges.
Emellett a csökkentett géppark mellet vizsgálandó, hogy az éjszakai időszakon belül mekkora
időintervallumban lehetséges munkavégzés ahhoz, hogy a megítélési időre vonatkozó éjszakai 40
dB-es határértékek a kritikus Faiskola utca 36. szám alatti ingatlan esetében tarthatók maradjanak.

Az építési fázis vonatkozásában a hatásterület a telek középvonalától számítva 287 méteres
távolságban határozható meg. Ez a telekhatártól számítva 173 méteres maximális távolságot jelent.

7.6.3.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A kivitelezési munkálatok kapcsán az 5.10 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell
számolni.

A Külső sor utca vonatkozásában, forgalmi adatok hiányában a várható növekmény hatásait
vizsgáljuk. Mivel az érintett útszakaszon elhelyezkedéséből adódóan relatíve alacsony forgalom
alakul ki alapállapotban, mely töredéke a tervezett növekménynek, azzal a feltételezéssel élünk,
hogy az adott útszakaszon az alapállapoti terhelés nem befolyásolja a várható zajterhelést.

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

47. táblázat Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán

M3
autópálya

33-as
út

25-ös
út

2500-as
út

2501-es
út

Külső sor
utca

Hosszesés 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Útburkolat A C B B B C

Típus autópálya Főút Főút Összeköt
őút

Összekötőú
t

Kiszolgáló
út

Irányonkénti
forgalmi sávok

száma
2 2 1 1 1 1

Forgalom jellege egyenletes egyenle
tes

egyenlet
es

egyenlete
s egyenletes Egyenletes

Megenge
dett

sebesség

Személy
,

kisteher
, motor

130 90 50 50 90 30*

Busz 100 70 50 50 70 30
Egyéb 90 70 50 50 70 30
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M3
autópálya

33-as
út

25-ös
út

2500-as
út

2501-es
út

Külső sor
utca

Az út és védendő
közötti burkolat

jellege
Füves Füves Füves Füves Füves Füves

*A terhelés csökkentése érdekében az érintett útszakaszon 30 km/h sebességkorlátot javaslunk
figyelembevenni.

A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések az 5.10.1 fejezetben megadott forgalmak
alkalmazásával a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv középvonalától számított 7,5 m-re az
alábbi táblázatokban került feltüntetésre.

48. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (építési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Forgalom Qjm/óra
I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 1544 50 178
Építési fázis 1544 50 190

33-as út Alapállapot 573 20 34
Építési fázis 573 20 46

25-ös út Alapállapot 1115 51 37
Építési fázis 1115 51 49

2500-as út Alapállapot 349 70 27
Építési fázis 349 70 39

2501-es út Alapállapot 766 39 35
Építési fázis 766 39 47

Külső sor utca Alapállapot 0 0 0
Építési fázis 0 0 12

49. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kd tényező értéke (építési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kd értéke
I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot -5.5 -19.7 -13.7
Építési fázis -5.5 -19.7 -13.4

33-as út Alapállapot -8.2 -22.9 -19.3
Építési fázis -8.2 -22.8 -18.0

25-ös út Alapállapot -2.5 -16.0 -17.3
Építési fázis -2.5 -16.0 -16.1

2500-as út Alapállapot -7.7 -14.7 -18.9
Építési fázis -7.7 -14.7 -17.3

2501-es út Alapállapot -3.9 -16.8 -17.3
Építési fázis -3.9 -16.8 -16.0

Külső sor utca Alapállapot - - -
Építési fázis - - -21.3

50. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kt tényező értéke (építési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kt értéke
I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 82.2 84.1 86.1
Építési fázis 82.2 84.1 86.1

33-as út Alapállapot 78.1 82.1 82.9
Építési fázis 78.1 82.1 82.8

25-ös út Alapállapot 71.8 75.7 80.0
Építési fázis 71.8 75.7 80.0

2500-as út Alapállapot 72.1 75.9 80.2
Építési fázis 72.1 75.9 80.2
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Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kt értéke
I. II. III.

2501-es út Alapállapot 71.4 75.3 79.7
Építési fázis 71.4 75.2 79.7

Külső sor utca Alapállapot - - -
Építési fázis - - 74.8

51. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon az építés időszakában (nappal)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

LAeq
[dB(A)]

M3-as autópálya
Alapállapot 78.27
Építési fázis 78.35
Növekmény 0.07

33-as út
Alapállapot 71.13
Építési fázis 71.39
Növekmény 0.25

25-ös út
Alapállapot 70.55
Építési fázis 70.77
Növekmény 0.22

2500-as út
Alapállapot 67.35
Építési fázis 67.80
Növekmény 0.46

2501-es út
Alapállapot 69.06
Építési fázis 69.36
Növekmény 0.30

Külső sor utca
Alapállapot -
Építési fázis 55,48
Növekmény -

Ahogy az 51. táblázatban látható, a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a várható növekmény
mértéke nem éri el a 3 dB-t. Az országos közúthálózat útjai esetében a forgalomnövekmény egyetlen
ponton sem okoz 0,5 dB-nél nagyobb mértékű változást, így a módosulás az emberi hallás számára
az érzékelhetőség szintje alatt marad.

A Külső sor utca esetében a számítások szerint 7,5 méter referencia távolságban a várható
zajterhelés mértéke 55,48 dB, kerekítve 55 dB-nek adódik. Mivel a ténylegesen használt közlekedő
sáv középvonalától számítva a legközelebbi védendő homlokzata ~9,5 méter távolságban
helyezkedik, a határértékek várhatóan tarthatók maradnak.

A Külső sor utca esetében javasoljuk megfontolni a kivitelezés megkezdését megelőzően a burkolat
felújítás végrehajtását, mellyel a zajterhelés ~3 dB-vel csökkenthető.

Tekintettel arra, hogy a legnagyobb terheléssel járó földmunkákat követően a forgalomnövekmény
mértéke jelentősen csökken, a közlekedő utak mentén kialakuló zajterhelés növekmény várhatóan
nem lesz jelentős.

Amennyiben a forgalomhoz kapcsolódó lakossági panasz alakulna ki a kivitelezés időszakában,
javasoljuk a napi forgalom csökkentését, illetve a csúcsidőn kívüli időszakok preferálását, mellyel az
összeadódó forgalom mértéke csökkenthető.
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7.6.4. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.6.4.1. ÜZEMI ZAJ

A létesítmény belső tereiben jelentős zajjal járó tevékenység nem történik. A létesítmény
tetőszerkezetén kerülnek elhelyezésre a hűtési igények biztosítására telepítésre kerülő kültéri
egységek, valamint a légcsere rendszer kültéri egységei. Emellett a rakodás okozta terheléssel,
illetve a belső úthálózat használata során kialakuló zajemisszióval kell számolni.

A tervezett zajforrások illetve épülettömbök figyelembe vételével a létesítmény kapcsán zajtérkép
került kidolgozásra a Soundplan Essential 4-es szoftver alkalmazásával.

A modellben, a korábbiaknak megfelelően a legrosszabb esetet próbáltuk modellezni, gyári
zajcsillapítást nem veszünk figyelembe.

A légkezelők és hűtőberendezések esetében a tervező által biztosított adatokat
(hangteljesítményszint, elrendezés) vettük figyelembe.

További zajforrásnak tekinthető a létesíteni tervezett 233 férőhelyes személygépjármű, illetve az 5
férőhelyes kamion parkoló.

16. ábra Zajforrások tervezett elhelyezkedése

52. táblázat: A létesítményben üzemeltetni tervezett zajforrások

Zajforrás Nappal Éjszaka
LW dB(A) LW dB(A)

Konyha légkezelő befújás 67,4 67,4
Konyha légkezelő elszívás 66,2 66,2
Iroda légkezelő befújás 67,4 67,4
Iroda légkezelő elszívás 66,1 66,1

Csarnok légkezelő befújás_1 65,4 65,4
Csarnok légkezelő befújás_2 65,4 65,4
Csarnok légkezelő befújás_3 65,4 65,4
Csarnok légkezelő elszívás_1 67,9 67,9
Csarnok légkezelő elszívás_2 67,9 67,9
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Zajforrás Nappal Éjszaka
LW dB(A) LW dB(A)

Csarnok légkezelő elszívás_3 67,9 67,9
Hűtőberendezés kültéri egység_1 105 95
Hűtőberendezés kültéri egység_2 105 95
Hűtőberendezés kültéri egység_3 105 95
Hűtőberendezés kültéri egység_4 105 95
Hűtőberendezés kültéri egység_5 105 95
Hűtőberendezés kültéri egység_6 105 95

Rakodás okozta zajterhelés (vonal forrás) 86 86
233 férőhelyes személygépkocsi parkoló (felületi forrás) 73,6 79,5

5 férőhelyes tehergépjármű parkoló (felületi forrás) 70,4 67,7
Belső gépjárműmozgás zaja (vonalforrás) 65,4 55,3

A modellezés során minden, a tetőszerkezeten elhelyezkedő zajforrást folyamatos üzeműnek
tekintettünk a 3 műszakos munkarendre tekintettel.

A parkoló felületek zajkibocsátását a Bajor Környezetvédelmi Hivatal által parkoló területekre
kidogozott számítási módszerrel határoztuk meg:= + + + + + 10 log( ∗ ) − 10log 1
Ahol:

Lw: A vizsgált felület zajkibocsátása

LW0: Az egy elhaladás zajszintjére vonatkozó állandó, (értéke 63/81,2 [szkg/tgk] dB)

KPA: A parkoló típusa által meghatározott állandó (értéke 0-14 dB közötti)

KI: Az impulzusos zajjellegre vonatkozó állandó – ajtócsapódás (3-4 dB közötti)

KD: Az átmenő forgalom és a „hely keresése” miatti korrekció (2,5*log(f*B-9))

f: A parkoló típusa által meghatározott tényező (értéke 0,07-1 közötti)

KStrO: Burkolati korrekció (0-3 dB közötti)

B: Parkoló kapacitás (db)

N: Elhaladások száma/óra

S: A parkoló felülete (m2)

A személygépjármű parkoló terület vonatkozásában Lw0 értékét tapasztalatok alapján 2 dB-vel
megemeltük, mivel a magyarországi gépjárműpark kora, és műszaki állapota elmarad a
németországitól. A várható forgalom kapcsán a műszakváltások idején 1,5 órás időintervallumon
belül a teljes parkoló állomány cserélődését vettük figyelembe. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy
a műszakváltást megelőzően a következő műszak dolgozói megérkeznek a parkolókba, majd az előző
műszak dolgozói elhagyják a parkolót.

A nappali megítélési időszakra a számított értéket korrigáltuk, mivel a műszakváltáson kívüli
időszakban a terhelés töredékére csökken. Az éjszakai megítélési időszak fél órájában a táblázat B
oszlopában megadott terhelés fele jelenik meg. Fentieknek megfelelően a terhelés a nappali és az
éjszakai időszakban az alábbiak szerint alakul.
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53. táblázat: A szemgépjármű és tehergépjármű parkoló területek zajterhelésének számítása

Zajforrás megnevezése Szgk parkoló Tgk parkoló
LW0 65 dB 81 dB
KPA 0 0
KI 4 dB 4 dB
KD 6 dB 0 dB
f 1 1

KStrO 0 dB 0 dB
B 233 5
N 68 13
S 5 365 m² 1 965 m²

Lw
Nappal 73,6 dB 70,4 dB

Éjjel 79,5 dB 67,7 dB

A belső közlekedés hatásait a fentebb ismertetett, közlekedési zajforrásokra vonatkozó
összefüggésekkel modelleztük. A figyelembe vett forgalmi adatot a 6. táblázatban adtuk meg. Az
útburkolat minősége „A”, a várható maximális sebesség a telephelyen belül 35 km/h.

A fenti értékek figyelembevételével számolt hangnyomásszint 53,6 dB(A)/43,5 dB(A) nappal/éjjel. A
modellben történő figyelembevételhez szükséges ezen adatok hangteljesítményszintre történő
átszámítása az alábbi egyenlet figyelembe vételével:

= (7,5) − 10 ∙ log( 27,5 + (1 − 0.5) + ) + 8
A számított hangteljesítményszint adat az 52. táblázatban került szerepeltetésre.

A felépített modell alapján kapott zajterhelés értékeket a nappali és az éjszakai időszakban az alábbi
táblázatban adjuk meg.

54. táblázat: A létesítmény üzemi jellegű zajterhelésének számítási eredményei [dB]

Megítélési
pont

Besorolás Zajterhelés
nappal

Zajterhelés
éjjel

Határérték
nappal

Határérték
éjjel

Székelyudvarhelyi
u. 14. sz

Lke,
lakóház 34,5 24,4 50 40

Faiskola u. 12/C
sz. fsz

Ln-kk,
társasház 33,4 23,6 55 45

Faiskola u. 12/C
sz. 4. emelet

Ln-kk,
társasház 46,5 36,8 55 45

Botax Motel
(Eger, Külsősor u.

8.)
Lk2-ksz 49,3 39,3 50 40

Meder u. 15. sz. Lk2 48,0 38,1 50 40
Faiskola u. 36.

sz. Lke 26,7 17,0 50 40

A számítási eredményeket korrigálva a mért alapállapoti zajterhelés értékekkel az alábbi értékeket
kapjuk. A Faiskola utca 12/C földszinti homlokzata kapcsán alapállapot mérési adat csak részben áll
rendelkezésre, így azt ezen táblázatban nem szerepeltettük, azonban az emeleti homlokzat
tekinthető a kritikusnak.

55. táblázat: A létesítmény várható üzemi jellegű zajterhelésének háttérterheléssel együttes
eredményei [dB]

Megítélési
pont

Besorolás Zajterhelés
nappal

Zajterhelés
éjjel

Határérték
nappal

Határérték
éjjel

Székelyudvarhelyi
u. 14. sz

Lke,
lakóház 37.7 29.0 50 40
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Megítélési
pont

Besorolás Zajterhelés
nappal

Zajterhelés
éjjel

Határérték
nappal

Határérték
éjjel

Faiskola u. 12/C sz.
4. emelet

Ln-kk,
társasház 34.2 34.1 55 45

Botax Motel (Eger,
Külsősor u. 8.) Lk2-ksz 46.5 38.5 50 40

Meder u. 15. sz. Lk2 49.7 39.6 50 40
Faiskola u. 36. sz. Lke 48.9 38.4 50 40

A zajvédelmi számítások térképi megjelenítése a 2.8. Mellékletben, a hatásterület lehatárolása a 2.9.
Mellékletben került csatolásra.

A számítási eredmények alapján a legközelebbi védendők vonatkozásában nem várható a zajvédelmi
határérték túllépése a tervezett létesítmény üzemelése következtében.

7.6.4.2. KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A létesítmény működése kapcsán az 4.9.2 fejezetben ismertetett darabszámú tehergépjármű és
személygépjármű forgalomnövekedés várható.

A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett
kiindulási adatok megegyeznek az 47. táblázatban ismertetettel, tehát nem számolunk azzal, hogy
a projekt kapcsán burkolat felújítás történne az érintett útszakaszokon. A forgalmi alapadatok az
5.10.2 fejezetben kerültek megadásra. A számított adatok az alábbiak szerint alakulnak.

56. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (üzemelési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Forgalom Qjm/óra
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 1580 51 183 296 21 103
Üzemelés fázis 1616 51 190 332 21 110

33-as út Alapállapot 585 20 35 103 4 8
Üzemelés fázis 621 20 42 137 4 11

25-ös út Alapállapot 1138 51 38 200 10 8
Üzemelés fázis 1174 51 45 234 10 11

2500-as út Alapállapot 357 72 27 48 10 4
Üzemelés fázis 393 72 34 82 10 7

2501-es út Alapállapot 782 40 36 105 6 6
Üzemelés fázis 818 40 43 139 6 9

57. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kd tényező értéke (üzemelési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kd értéke [dB]
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot -5.4 -19.6 -13.5 -12.7 -23.5 -16.2
Üzemelés fázis -5.3 -19.5 -13.4 -12.2 -23.5 -15.9

33-as út Alapállapot -8.1 -22.8 -19.2 -15.7 -30.0 -26.0
Üzemelés fázis -7.8 -22.8 -18.4 -14.5 -30.0 -24.5

25-ös út Alapállapot -2.4 -15.9 -17.2 -10.3 -23.3 -24.1
Üzemelés fázis -2.3 -15.9 -16.5 -9.6 -23.3 -22.8

2500-as út Alapállapot -7.6 -14.6 -18.8 -16.5 -23.1 -26.9
Üzemelés fázis -7.2 -14.5 -17.8 -14.1 -23.1 -24.6

2501-es út Alapállapot -3.8 -16.7 -17.2 -13.1 -25.6 -25.7
Üzemelés fázis -3.6 -16.6 -16.4 -11.8 -25.6 -23.9
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58. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kt tényező értéke (üzemelési fázis)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kt értéke [dB]
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 82.2 84.1 86.1 82.3 84.3 86.4
Üzemelés fázis 82.2 84.1 86.1 82.3 84.3 86.4

33-as út Alapállapot 78.1 82.1 82.8 78.3 82.3 83.1
Üzemelés fázis 78.1 82.1 82.8 78.3 82.3 83.1

25-ös út Alapállapot 71.8 75.7 80.0 72.3 76.2 80.4
Üzemelés fázis 71.8 75.7 80.0 72.3 76.2 80.4

2500-as út Alapállapot 72.1 75.9 80.2 72.4 76.2 80.4
Üzemelés fázis 72.0 75.9 80.2 72.3 76.2 80.4

2501-es út Alapállapot 71.4 75.2 79.7 72.3 76.2 80.4
Üzemelés fázis 71.3 75.1 79.6 72.3 76.2 80.4

59. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon az üzemelés időszakában

Útszakasz Fejlesztési
ütem

LAeq
[dB(A)]

Nappal Éjjel

M3-as autópálya
Alapállapot 78.4 73.2

Üzemelés fázis 78.5 73.3
Növekmény 0.11 0.09

33-as út
Alapállapot 71.2 64.0

Üzemelés fázis 71.5 64.3
Növekmény 0.32 0.34

25-ös út
Alapállapot 70.6 63.5

Üzemelés fázis 70.8 63.7
Növekmény 0.22 0.20

2500-as út
Alapállapot 67.4 59.1

Üzemelés fázis 67.9 59.7
Növekmény 0.45 0.54

2501-es út
Alapállapot 69.1 61.0

Üzemelés fázis 69.4 61.4
Növekmény 0.28 0.4

A számítás során az éjszakai időszakban, figyelembe véve a személy és tehergépjárművek várható
érkezési ütemezését a 8 órás időszakra korrigáljuk, 2 órás közlekedést feltételezve a 22:00-06:00
időszakon belül.

60. táblázat Az érintett közlekedő utak csúcsórai forgalmának számított értékei (távlati időszak)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Forgalom Qjm/óra
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 2159 69 258 404 28 146
Üzemelés fázis 2195 69 265 440 28 153

33-as út Alapállapot 756 23 51 133 4 11
Üzemelés fázis 792 23 58 167 4 14

25-ös út Alapállapot 1472 60 51 259 12 11
Üzemelés fázis 1508 60 58 293 12 14

2500-as út Alapállapot 463 98 38 62 14 6
Üzemelés fázis 499 98 45 96 14 9

2501-es út Alapállapot 1016 59 52 137 9 8
Üzemelés fázis 1052 59 59 171 9 11
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61. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kd tényező értéke (távlati időszak)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kd értéke [dB]
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot -4.0 -18.1 -12.0 -11.4 -22.2 -14.7
Üzemelés fázis -3.9 -18.1 -11.8 -11.0 -22.2 -14.5

33-as út Alapállapot -6.9 -22.1 -17.4 -14.6 -29.3 -24.3
Üzemelés fázis -6.7 -22.1 -16.8 -13.6 -29.3 -23.3

25-ös út Alapállapot -1.1 -15.1 -15.7 -9.1 -22.6 -22.8
Üzemelés fázis -1.0 -15.0 -15.2 -8.6 -22.6 -21.8

2500-as út Alapállapot -6.4 -13.1 -17.2 -15.3 -21.8 -25.4
Üzemelés fázis -6.0 -13.1 -16.4 -13.4 -21.8 -23.7

2501-es út Alapállapot -2.3 -14.7 -15.3 -11.9 -23.9 -24.1
Üzemelés fázis -2.1 -14.6 -14.7 -10.9 -23.9 -22.8

62. táblázat Az érintett közlekedő utak számított Kt tényező értéke (távlati időszak)

Útszakasz Fejlesztési
ütem

Kt értéke [dB]
Nappal Éjjel

I. II. III. I. II. III.

M3-as autópálya Alapállapot 82.0 83.8 85.9 82.3 84.3 86.4
Üzemelés fázis 82.0 83.8 85.9 82.3 84.3 86.4

33-as út Alapállapot 78.0 82.0 82.6 78.3 82.3 83.1
Üzemelés fázis 78.0 81.9 82.6 78.3 82.3 83.1

25-ös út Alapállapot 71.5 75.4 79.8 72.3 76.2 80.4
Üzemelés fázis 71.5 75.3 79.8 72.3 76.2 80.4

2500-as út Alapállapot 71.8 75.7 80.0 72.4 76.2 80.4
Üzemelés fázis 71.8 75.6 80.0 72.3 76.2 80.4

2501-es út Alapállapot 70.8 74.7 79.3 72.3 76.2 80.4
Üzemelés fázis 70.7 74.6 79.2 72.3 76.2 80.4

A számítás során az éjszakai időszakban, figyelembe véve a személy és tehergépjárművek várható
érkezési ütemezését a 8 órás időszakra korrigáljuk, 2 órás közlekedést feltételezve a 22:00-06:00
időszakon belül.

63. táblázat Számított zajterhelés az érintett útszakaszokon az távlati időszakában

Útszakasz Fejlesztési
ütem

LAeq
[dB(A)]

Nappal Éjjel

M3-as autópálya
Alapállapot 79.7 74.6

Üzemelés fázis 79.7 74.7
Növekmény 0.07 0.07

33-as út
Alapállapot 72.3 65.2

Üzemelés fázis 72.6 65.5
Növekmény 0.24 0.26

25-ös út
Alapállapot 71.6 64.6

Üzemelés fázis 71.8 64.8
Növekmény 0.16 0.16

2500-as út
Alapállapot 68.6 60.4

Üzemelés fázis 69.0 60.8
Növekmény 0.33 0.40

2501-es út
Alapállapot 70.2 62.3

Üzemelés fázis 70.4 62.5
Növekmény 0.21 0.3



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz összeszerelő csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 75

A legközelebbi védendők kapcsán végrehajtott számítások az alábbiak szerint alakulnak:

64. táblázat: Várható zajterhelések az üzemelés időszakában és a távlati időszakban a megítélési
pontokon

Érintett közút M3 autópálya 33-as út 25-ös út 2500-as út 2501-es út
Védendő terület

minimális távolsága 560 m 160 m 12 m 376 m 11 m

Üzemeltetés
időszaka

Nappal 50.4 51.6 67.7 42.4 66.9
Éjjel 45.2 44.4 60.6 34.2 58.9

Távlati
időszaka

Nappal 51.6 51.6 52.7 68.7 43.5
Éjjel 46.8 46.6 45.5 61.7 35.3

Figyelembe véve az 59. táblázat és az 63. táblázat számítási eredményeit, valamint a 64. táblázatban
megadott, a megítélési pontra vonatkozó számításokat, az alábbiak állapíthatóak meg:

 Az M3-as autópálya, a 33-as út és a 2500-as összekötő út vonatkozásában zajvédelmi
határértékek tarthatók maradnak, a növekmény mértéke minden útszakaszon 3 dB alatt
marad.

 A 25-ös út, illetve a 2501-es út esetében, ahol a közlekedő út közvetlen környezetében
védendők találhatók, a forgalmi zaj alapállapotban is a zajvédelmi határérték túllépését
okozza, így az vizsgálandó, hogy a forgalomnövekmény érzékelhető mértékű
terhelésmódosulást okoz-e.

 Tekintettel arra, hogy az emberi érzékelés határát szakirodalmi adatok szerint 0,5 dB-ben
jelölik meg, az érintett útszakaszokon a létesítmény kialakítása nem okozza a forgalmi zaj
érzékelhető mértékű változását.

 A távlati időszak vonatkozásában meghatározott forgalmak, illetve a számítási módszertant
meghatározó szabvány azon logikán alapul, hogy az adott érintett útszakaszok
környezetében a tervezett beruházásokra visszavezethetően fog növekedni a forgalom. A 15
éves intervallum vonatkozásában számított forgalomnövekménybe tehát beszámítható a
tervezett létesítmény forgalomnövelő hatása is, így a tényleges zajterhelés növekmény a
távlati időszakban a fent meghatározottnál alacsonyabb lesz.

A közlekedő utak vonatkozásában hatásterület lehatárolása a 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet,
és a 27/2008 (XII.3.) KvVM rendelet előírásai szerint nem szükséges.

7.6.5. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN

A megszüntetés fázisában a 7.6.3 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak.

7.6.6. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN

7.6.6.1. KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET

A létesítmény közvetlen hatásterülete a tevékenységből adódó zajterhelés hatásterülete, mely a
kivitelezés időszakában az elméleti zajkibocsátási ponttól számított 287 méteres távolságban
határozható meg. Ez a telekhatártól számítva 173 méteres maximális távolságot jelent.

Az üzemelés időszakában maximálisan 978 méterben jelölhető meg a telekhatártól számítva.

A kivitelezési zaj hatásterületén található ingatlanok helyrajzi számainak megkérése megtörtént az
illetékes földhivataltól. Ezen információk utólagosan kerülnek benyújtásra a hatóság részére.

Az üzemi zaj hatásterületén található ingatlanok helyrajzi számainak és az érintett ingatlanok
földkönyvi adatainak megkérése megtörtént az illetékes földhivataltól. A földhivatali adatok alapján
ezen információk utólagosan kerülnek benyújtásra a hatóság részére.
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7.6.6.2. 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 (mivel a járulékos zajterhelés változás 3 dB alatt lesz).

7.7 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM

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

A terület vonatkozásában örökségvédelmi érintettség a szabályozási terv korábbi módosítása során
nem merült fel.

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 minimális kibocsátás,
illetve a pontforráshoz kapcsolódó tüzelési technológiai megfelelő műszaki megoldásainak
köszönhetően.

A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint a zajterhelési határérték alatt marad.

A forgalom növekedése által okozott többletterhelés nem okozza a zajhatárérték túllépését.

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.

11 ÜZLETI TITOK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel.
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12 KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

12.1 A TEVÉKENYSÉG LÉNYEGÉNEK ISMERTETÉSE

A tervezési területen a ZF Hungária Kft. gyártó, összeszerelő létesítmény kialakítását tervezi. A
létesítményben olajellátó rendszerek és automata váltóberendezések összeszerelését,
minőségbiztosítását tervezik végezni. A létesítés során a beruházó figyelembe kívánja venni
napjainkban rendelkezésre álló legjobb technológiákat, így a várható környezetterhelés mértéke
várhatóan minimális lesz.

A tervezett kivitelezési munkálatok kezdete 2017. május. Az üzemelés 2018. májusában tervezett.

A felhasználni tervezett ingatlan területe ~ 10,01 hektár. A tervezési területen egy 36 328 m2

területű részben kétszintes raktárcsarnok, egy 2772 m2-es területű kétszintes irodaház, egy
személy-, valamint egy teherporta, Spinkler épület, illetve veszélyes anyag és veszélyes hulladék
tároló kialakítása tervezett

A létesítményben az teljes kapacitásának elérése idején 1250 dolgozó foglalkoztatása tervezett.

A tevékenységhez kapcsolódóan maximálisan napi 26 tehergépjármű és 298 személygépjármű
közlekedésével kell számolni, mely a közlekedő utakon duplán jelenik meg (oda-vissza).

Eger Megyei Jogú Város menetrendszerű buszjáratai lehetőséget nyújtanak a személygépjármű
forgalom csökkentésére, ezzel magyarázható, hogy a személygépjármű forgalom nagyságrendje
eltér a dolgozói létszám nagyságrendjétől.

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 üzemelés során a létesíteni tervezett 2 db pontforrás a levegőkörnyezetre kismértékű hatást
gyakorol.

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.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület a kivitelezés időszakában a terület középpontjától számítva
296 méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a pontforrások súlypontjától
számított 248 m sugarú körrel határozható meg.

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 létesítményben technológiai szennyvizek keletkezésével nem kell számolni. A területen
összegyülekező csapadékvizek 5 mg/l SZOE tisztítási hatásfokkal rendelkező olajfogókkal tisztításra
kerülnek a közműhálózatba történő bevezetés előtt.

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

A vízbázisvédelmi védőterület érintettség miatt a területen elhelyezni tervezett épületen kívüli felszín
feletti olaj tároló tartályok többszörös védelemmel kerülnek ellátásra.
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Figyelembe véve a terület talajmechanikai jellemzőit, a terület kevésbé érzékenynek tekinthető a
felszín irányából érkező szennyezésekkel szemben.

12.2.3. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

A tervezési terület intenzív jelenleg is erősen zavart, közlekedési vonalak közé ékelődő, több irányból
urbanizált környezetben helyezkedik el. Mindazonáltal a területen kialakultak kisebb fás-bokros
növénytársulások, melyek természeti értékek jelenlétét teszi lehetővé.

A tervezési terület és a hatásterület urbanizált és közlekedési területekkel érintkező elhagyott,
részben urbanizációval érintett terület. A tervezett építkezés 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 területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan
védett növény és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen nem valószínű, azonban a fás-
bokros társulások lehetőséget adnak énekes madarak megtelepedésére. Tekintettel arra, hogy az
időjárási jellemzők miatt az előzetes vizsgálathoz kapcsolódó részletes természetvédelmi
területfelmérés meghiúsult a kivitelezés megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő képviselőjével
történő konzultáció alapján, az aktuális természeti állapotnak megfelelően lehetséges az esetlegesen
szükségessé váló természetvédelmi intézkedéseket meghatározni. Az illetékes hatóság, illetve
szakhatóság az eljárásban kiadott határozatban nevezze meg a természetvédelmi kezelő értesítendő
képviselőjét annak elérhetőségével együtt. Javasolt természetvédelmi célú bejárást végrehajtani a
területen 2017 márciusában még a védett énekesmadarak költési időszaka előtt Mindemellett a
fászsárú növényzet eltávolítását célszerű a madarak költési időszaka előtt elvégezni.

Tekintettel jelenlegi állapotukra és környezetükre, a tervezési területen és annak környezetében
előforduló élőhelyeknek a természetvédelmi értéke igen sekély.

A 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 kisebb mértékben lesznek hatással a létesítéssel és az
üzemeltetéssel együtt járó olyan hatások, mint a várhatóan nem jelentős fényszennyezés.

12.2.4. 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.

12.2.5. ZAJVÉDELEM

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:
o A vizsgált útszakaszok vonatkozásában a várható növekmény mértéke nem éri el a

3 dB-t. Az országos közúthálózat útjai esetében a forgalomnövekmény egyetlen
ponton sem okoz 0,5 dB-nél nagyobb mértékű változást, így a módosulás az emberi
hallás számára az érzékelhetőség szintje alatt marad.

o A Külső sor utca esetében a számítások szerint 7,5 méter referencia távolságban a
várható zajterhelés mértéke 55,48 dB, kerekítve 55 dB-nek adódik. Mivel a
ténylegesen használt közlekedő sáv középvonalától számítva a legközelebbi védendő
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homlokzata ~9,5 méter távolságban helyezkedik, a határértékek várhatóan
tarthatók maradnak.

o A Külső sor utca esetében javasoljuk megfontolni a kivitelezés megkezdését
megelőzően a burkolat felújítás végrehajtását, mellyel a zajterhelés ~3 dB-vel
csökkenthető.

o Tekintettel arra, hogy a legnagyobb terheléssel járó földmunkákat követően a
forgalomnövekmény mértéke jelentősen csökken, a közlekedő utak mentén kialakuló
zajterhelés növekmény várhatóan nem lesz jelentős.

o Amennyiben a forgalomhoz kapcsolódó lakossági panasz alakulna ki a kivitelezés
időszakában, javasoljuk a napi forgalom csökkentését, illetve a csúcsidőn kívüli
időszakok preferálását, mellyel az összeadódó forgalom mértéke csökkenthető.

 Az üzemeltetés időszakában, illetve a távlati időszakban
o Az M3-as autópálya, a 33-as út és a 2500-as összekötő út vonatkozásában

zajvédelmi határértékek tarthatók maradnak, a növekmény mértéke minden
útszakaszon 3 dB alatt marad.

o A 25-ös út, illetve a 2501-es út esetében, ahol a közlekedő út közvetlen
környezetében védendők találhatók, a forgalmi zaj alapállapotban is a zajvédelmi
határérték túllépését okozza, így az vizsgálandó, hogy a forgalomnövekmény
érzékelhető mértékű terhelésmódosulást okoz-e.

o Tekintettel arra, hogy az emberi érzékelés határát szakirodalmi adatok szerint 0,5
dB-ben jelölik meg, az érintett útszakaszokon a létesítmény kialakítása nem okozza
a forgalmi zaj érzékelhető mértékű változását.

o A távlati időszak vonatkozásában meghatározott forgalmak, illetve a számítási
módszertant meghatározó szabvány azon logikán alapul, hogy az adott érintett
útszakaszok környezetében a tervezett beruházásokra visszavezethetően fog
növekedni a forgalom. A 15 éves intervallum vonatkozásában számított
forgalomnövekménybe tehát beszámítható a tervezett létesítmény forgalomnövelő
hatása is, így a tényleges zajterhelés növekmény a távlati időszakban a fent
meghatározottnál alacsonyabb lesz.

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a kivitelezés időszakában a telekhatártól számított 180
méterben, míg az üzemelés időszakában a telekhatártól számított maximálisan 978 méterben
jelölhető meg. A közlekedő utak kapcsán, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a
hatásterület számítása nem szükséges.

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.



A ZF Hungária Kft. Eger, 9850/1 hrsz összeszerelő csarnok
Előzetes vizsgálata

DENKSTATT Hungary Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
T.: 239-1206, -08 F.: 238-0651

Készült: 2017. január 80

Mellékletek

1.

1.9. Szolgáltatási díj utalására vonatkozó igazolás
1.10. Nyilatkozat az adatok helytállóságáról
1.11. Nyilatkozat a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet szerint
1.12. Tulajdoni lap
1.13. Térképmásolat
1.14. Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat Eger Megyei Jogú Város

Önkormányzata által kiállítva a csapadékvíz befogadó, és a feltáró út kialakítása
kapcsán

1.15. Befogadói nyilatkozatok
1.15.1. Csapadékvíz
1.15.2. Szennyvíz

1.16. Zaj alapállapot vizsgálat jegyzőkönyv

2. Térképi melléklet

2.1. Átnézeti helyszínrajz
2.2. Átnézeti helyszínrajz (Google Earth)
2.3. Részletes helyszínrajz
2.4. Szabályozási terv
2.5. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése
2.6. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése
2.7. Hatásterületek térképi megjelenítése



1. Iratmelléklet

1.1. Szolgáltatási díj utalására vonatkozó igazolás
1.2. Nyilatkozat az adatok helytállóságáról
1.3. Nyilatkozat a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet szerint
1.4. Tulajdoni lap
1.5. Térképmásolat
1.6. Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat Eger Megyei Jogú Város

Önkormányzata által kiállítva a csapadékvíz befogadó, és a feltáró út kialakítása
kapcsán

1.7. Befogadói nyilatkozatok
1.7.1. Csapadékvíz
1.7.2. Szennyvíz

1.8. Zaj alapállapot vizsgálat jegyzőkönyv
1.9. Dr. Tallósi Béla Jogosultságot igazoló okirata


	ZF Eger Előzetes vizsgálat.pdf (p.1-84)
	1_2_1.pdf (p.86)
	1_2_2.pdf (p.87)
	1_3.pdf (p.88)
	1_4.pdf (p.89-96)
	1_5.pdf (p.97)
	1_8.pdf (p.98-106)
	Helyszínrajzok.pdf (p.108-111)
	Levegő-zaj-hatásterület.pdf (p.112-120)

