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1. A tervezett tevékenység célja 

A FÜZES-TEAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. (székhelye/telephely: 3350 

Kál, Kápolnai utca 12./ 3350 Kál, Kápolnai utca 12. 1579 hrsz. továbbiakban: Kft.) építési-

bontási hulladékok újra hasznosítását szeretné folytatni, Kál, Kápolnai utca 12. 1579 hrsz. alatti 

telephelyén.  

A tervezett tevékenység célja, hogy a környék építkezésein keletkező építési és bontási 

hulladékokat telephelyén átvéve és begyűjtve, azokat törés, darálás, osztályozás, majd 

minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesítse, esetleg saját 

kivitelezési munkák során felhasználja. A hulladékkezelési tevékenység megkezdése előtt 

külön környezetvédelmi előzetes vizsgálat készül, majd azután hulladékgyűjtési, előkezelési és 

hasznosítási engedélyek kerülnek megkérésre, melyek meg fognak felelni a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmi előírásainak. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú melléklete 107. pontja alapján (nem veszélyes 

hulladékhasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól) a felügyelőség döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, így a fenti volumen tervezett átlépése miatt 

előzetes vizsgálathoz kötött a tevékenység, mely jelen dokumentációban foglaltak szerint került 

elvégzésre.  

2. A dokumentáció készítője 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével, illetve az engedélyeztetési eljárás 

lebonyolításával a Kft. Szilasi Imre környezetvédelmi szakértőt bízta meg, a képviseleti 

meghatalmazás mellékletként csatolásra került.  

A megbízott Szilasi Imre rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei 

Mérnöki Kamarai nyilvántartási száma:18-0635, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, víz - és földtani közeg védelem, illetve hulladékgazdálkodási szakértői 

jogosultságának száma: 423/2012. 

A természetvédelmi tervfejez elkészítését Molnár András végezte SZ-039/2010. számú 

tájvédelmi szakértői jogosultsága alapján. 

A végzettséget igazoló szakértői okiratok másolata csatolásra került a mellékletben. 
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3. A tervezett tevékenység főbb alapadatai 

A kérelmező: 

Neve:  FÜZES-TEAM Kft. 

Székhely: 3350 Kál, Kápolnai u. 12. 

Telephely: 3350 Kál, Kápolnai u. 12. 1579. hrsz 

KSH száma:  11168405-4941-113-10 

Adószáma: 11168405-2-10.  

KÜJ száma: 100697795 

KTJ száma: 101356243 

A tevékenység célja: nem veszélyes hulladékok gyűjtés, előkezelése, hasznosítása. 

A tevékenység helye: 

Kál, Kápolnai u. 12. 1579. hrsz  

Rendezési terv szerinti besorolása: Gksz – kereskedelmi és szolgáltató - gazdasági 

övezet 

 

Az engedélyeztetéssel megbízott kapcsolattartó: 

 Szilasi Imre – környezetvédelmi szakértő 

 cím: 9700, Szombathely, Festetics utca 11/A 

Tel: 06/70/337-2249 

e-mail: greenmirrorkft@gmail.com 
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4. Részletes műszaki ismertetés 

4.1. A tevékenység volumene 

 

A Kft. nem veszélyes építési-bontási hulladékokat kíván átvenni (gyűjteni – G0001) 3350 Kál, 

Kápolnai u. 12. 1579. hrsz alatti telephelyén, azokat előkezeli (válogatja, darálja, letöri) és 

hasznosítja (R5).  

A telephelyre gyűjtött építési-bontási, azaz inert hulladékok törőgéppel (ARJES 250 Impaktor) 

végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkezet anyagból akkreditált szervezet mintát 

vesz, majd szintén akkreditált laboratóriumban bevizsgálások történnek, a későbbi felhasználás 

módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. Az építőipari 

laborban végzett további vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, teljesítmény-

nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hulladék státuszból való kikerülés. Engedélyes a tört 

és a szabványoknak megfelelő minőségű, ezáltal hulladéknak már nem minősülő anyagokat 

építési kivitelezési munkákhoz saját építőipari tevékenysége során használja fel, vagy 

alapanyagként értékesíti más építőipari cégek részére.  

 

A gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett hulladékoknak a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódjait, valamint éves mennyiségét a 

következő táblázatban foglaltuk össze: 

 

A hulladékok 

azonosító kódja megnevezése mennyisége 
t/év 

17 01 01 beton 20.000 
17 01 02 tégla 5.000 
17 01 03 cserép és kerámia 10.000 
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
10.000 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 40.000 
17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 15.000 
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 

17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
15.000 

Összesen: 115.000 
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4.2. A tervezett üzemelés várható ideje, időtartama 

A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet a szükséges eljárások lefolytatása, 

engedélyek megszerzése és jogerőre emelkedés után a Kft. az előzetes tervek szerint 2023. első 

félévében szeretné megkezdeni.  

A tervezett tevékenységgel a megbízó hosszú távra tervez, csak nappali nyitvatartási idővel, 

amely 7–16 óra közé tehető, éjszakai üzemelés nem tervezett.  

 

4.3. A tevékenység helye, a területre vonatkozó egyéb adatok 

A tevékenység helye: Kál, Kápolnai u. 12. 1579. hrsz alatti telephely a Kft. saját 

tulajdona. 

A tulajdoni lap másolata a melléklet részét képezi. 
 

A telephely kerítéssel körbe van véve, zárható kapuval rendelkezik. A területen jelenleg egy 

épület található, amely alkalmas tervezett és szükséges adminisztrációs és karbantartási 

tevékenység folytatására. A területen fentiek mellett alapanyagok tárolása is folyik majd 

(minősített építőanyagok, pl. törtbeton, töltőföld, zúzalék, stb.)  

Kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak meg fog felelni.  

A tevékenység végzésének helyén a földhivatali nyilvántartásban szereplő, meglévő 

területfelhasználási módon változtatás nincs tervezve. A tevékenység végzéséhez a 

településrendezési rendezési terv módosítására nincs szükség.  

Közegészségügyi feltételek 

A dolgozók részére öltöző, WC, melegedő és étkező a telephelyen a meglévő épületben 

biztosított. A szükséges egyéni védőfelszereléseket a munkáltató az egyéni védőeszköz juttatási 

rend szerint biztosítja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik.  

 

4.3.1. A telephely 
 

Műszaki jellemzői:  

A telephely: Kál, Kápolnai u. 12. 1579. hrsz alatti területén található, mely a Kft. saját 

tulajdona. A telephely mintegy 11540 m2-es burkolt és körülbelül 16650 m2 szórt kavicsos 

terület áll rendelkezésre, az inert hulladékok gyűjtése, hasznosítás és deponálása az 

értékesítésig főként a szórt kavicsos területen fog történni. 
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A telephely főbb létesítményei: 

 Kerítés körbe, zárható kapu 

 meglévő iroda épület szociális blokkal és műhellyel 

 burkolt (aszfaltozott) és szórt kavicsos nyílt rész hulladékgyűjtésre 

 telepi úthálózat  

A hulladékhasznosításhoz használt gépek, berendezések 

 1 db Schaffer 4670 Z derékcsuklós homlokrakodó 

 1 db Case 821 B homlokrakodó, Doosan DL 300 tipusú homlokrakodó 

 1 db TEREX 860 rakodógép 

 1 db Polcain-75 földmunkagép 

 törőberendezés (típus 50 - 100 t/h elméleti kapacitással anyagminőségtől függően)  

 szállítójármű szükség szerint  

Megjegyzendő, hogy a hulladékok szállítását a Kft. saját maga fogja végezni a 

PE/KTFO/03226-6/2021. számú nem veszélyes hulladék szállítási engedélyben foglaltak 

szerint, melyet mellékletként csatoltunk. 

4.4. A tevékenység folytatásához szükséges létesítmények 

A tevékenység folytatásához minden feltétel (személyi, pénzügyi, műszaki, tárgyi) adott a Kft. 

telephelyén.  

A telephely megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásainak. A 

hulladékkezelési engedély kérelem során benyújtásra kerül majd a telephelyre vonatkozó 

működési szabályzat is jóváhagyás céljából.  

4.4.1 A telephely kapacitásának számítása 

A telephelyen az építési – bontási hulladékok gyűjtése a 16650 m2 burkolatlan (szórt kavicsos) 

területen történik.   

A kezelés során ugyanezekre a területekre történik az anyag „visszadarálása”, melyet azt 

követően a deponálnak és a megfelelő mennyiség elérése után minősítésre kerül, majd annak 

eredményétől függően felhasználásra, helyigény esetén áthalmozásra kerülhet a telephely többi 

részére. Esetleges nem megfelelő minősítés esetén, pedig természetesen engedélyezett 

hulladékkezelőnek kerül átadásra. 
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4.4.2. A törőgép elméleti kapacitása: 
Az alkalmazni kívánt törőgép ARJES 250 Impaktor piacon elérhetők közül ár érték arányban 

legjobbak közé tartozik névleges kapacitása 100 t/h, (a kezelendő hulladék minőségétől 

függően) így napi 4-5 óra nettó üzemidővel számolva, a napi kapacitás: kb. 400-500 t, mely 

természetesen függ a bemenő anyagtól és a beállított szemcseméret nagyságától is. 
 

4.5. A tervezett tevékenység 

 
A Kft. építési-bontási hulladékok darálással történő kezelését, hasznosítását szeretné végezni a 

telephelyen. A tervezett tevékenység célja, hogy a környék építkezésein keletkező építési és 

bontási hulladékokat a telephelyén átvéve, azokat törés, darálás, osztályozás, majd minősítés 

után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesítse.  

A kezelni kívánt hulladék összetétel a beszállítás és telephelyi betárolás, rakodás során – mint 

kritikus ellenőrzési pont - szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül. Természetesen, már az építési 

helyszíneken törekednek a „tiszta”, szennyeződésmentes frakciók (beton, tégla, aszfalt, stb.) 

kialakításra, elkerülve a további válogatási munkaigényt és költséget, elősegítve a gyors és 

könnyű hasznosíthatóságot, de amennyiben szennyező anyagot észlelnek bent, azt kiválogatják 

és külön gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át, szem előtt tartva a 

hulladékhierarchiát. Jellemző szennyezők lehetnek a csomagolási hulladék maradékok (pl. 

150101 – papír, 150102 – műanyag), melyek kiválogatás utána akár értékesíthetők is 

hulladékkezelőknek. Ezen hulladékok pontos megnevezése, és mennyisége, bekerül a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezetet hulladék nyilvántartásba, valamint az éves 

hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás útján értesül róla a környezetvédelmi hatóság. 

 

4.5.1. Hasznosítás 

A Kft. a telephelyre beszállított nem veszélyes építési-bontási hulladékokat kívánja a 

telephelyén gyűjteni (G0001), előkezelni (E02-01, E02-03, E02-06, E02-13) és hasznosítani 

(R5a).  

A telephelyre gyűjtött, deponált építési-bontási hulladékot törőberendezéssel, (amely típusa 

ARJES 250 Impaktor) aprítják. 

Amikor a depó elér egy bizonyos méretet, az ARJES 250 Impaktor törőgép helyet változtat és 

folytatódhat tovább a darálás.  
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A darálékból akkreditált szervezet mintát vesz, majd azt követően kémiai és építőipari 

akkreditált laboratóriumok vizsgálják meg, majd azok megfelelő eredménye alapján kiállításra 

kerül a teljesítmény-nyilatkozat, amiben leírtak szerint hasznosítottnak tekinthető a hulladék, és 

lehet azt értékesíteni, vagy saját építések során másodnyersanyagként felhasználni.  

A minősítési eljárást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) 

Kormányrendelet 1. számú melléklete, 24. pontja (adalékanyagok) 1.4 alpontja (előzőleg már 

felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási hulladékok, 

beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.)) alapján kell elvégeztetni, valamint a 

teljesítményigazolást kiállítani. Útalapba történő beépítés esetén a tört anyagnak valamint a 

talajnak az ÚT 2-3.206, ÚT 2-3.207 számú szabványokban foglaltaknak kell megfelelni, az 

MSZ EN 9321-1:1998. számú minősítés alkalmazása mellett. 

A hulladékok gyűjtésére, kezelésére ~ 16650 m2 szórt kaviccsal ellátott terület áll rendelkezésre, 

ahol az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség ~ 50.000 tonna. 

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódja, illetve megnevezése a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: 

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás) 

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

E02 – 13 szitálás, rostálás 

A hasznosítási művelet kódja: 

R5a – szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok 

újrafeldolgozása 

 

4.6. Személyi és tárgyi feltételek 

4.6.1. Személyi feltételek 

 
A környezetvédelmi irányítást megbízási szerződéssel Szilasi Imre környezetvédelmi szakértő 

látja el. A tevékenység végzéséhez megfelelő számú személyzet rendelkezésre áll. 

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban, amely 7–16 óra közé tehető, 

éjszakai munkavégzés nem tervezett. 

 



FÜZES-TEAM Kft.                                           tervezett hulladékhasznosítási tevékenységének előzetes vizsgálata  

 

                 11/69 
 

A kezelést 3 fő munkavállalóval kívánják végezni.  

A munkavállalók előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton esnek keresztül. 

2-3 fő fizikai alkalmazott a telephelyen (rakodógép és törőgép kezelő) 

1 fő környezetvédelmi megbízott (külsős) 

6 fő irodai alkalmazott 

1 fő karbantartó 

16 fő tehergépkocsivezető 

 

4.6.2. Telephely 

A Megbízó: Kál, Kápolnai u. 12. 1579. hrsz. alatti telephelyén folytatja majd a hulladékkezelési 

tevékenységét, az összes szükséges hatósági engedély megszerzése után. 

 

4.6.3. Gépek, berendezések 

A telephelyen minden szükséges tárgyi feltétel biztosított a tevékenységhez.  

Gépek: 

Hulladékszállításhoz 

A hulladékok szállítását a Kft saját maga fogja végezni a PE/KTFO/03226-6/2021. számú nem 

veszélyes hulladék szállítási engedélyben foglaltak szerint, melyet mellékletként csatoltunk. 

 

Előkezeléshez, hasznosításhoz alkalmazandó eszközök 

 1 db hídmérleg 

A hídmérleg a beszállítási útvonalon helyezkedik el, a tulajdonosa rendelkezésre 

állási nyilatkozat alapján, biztosítja a mérlegelési lehetőséget.  

 1 db Schaffer 4670 Z derékcsuklós homlokrakodó 

 1 db Case 821 B homlokrakodó, Doosan DL 300 típusú homlokrakodó 

 1 db TEREX 860 rakodógép 

 1 db Polcain-75 földmunkagép 

 törőberendezés (ARJES 250 Impaktor 100 t/h elméleti kapacitással 

anyagminőségtől függően)  

 szállítójármű szükség szerint  

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése a telephelyen található üzemanyagtöltő állomáson 

megoldott. 
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Tárgyi feltételek 

A munkavállalók részére rendelkezésre áll a meglévő épületben szociális helyiség, öltöző 

vizesblokkal, étkező, melegedő helység. A Kft. egyéni védőeszközöket biztosít a dolgozók 

részére. Az egyéni védőeszközök cseréje a védőképesség elvesztését megelőzően megtörténik. 

Veszélyes anyag és keverék vonatkozásában a biztonsági adatlapok beszerzése vásárlás esetén 

meg fog történni (esetenként esetleg takarítószerek). 

4.7. Kapcsolódó műveletek 

A tevékenységhez anyagszállítás kapcsolódik. Jelen előzetes vizsgálat során a telephely 

tervezett maximális kapacitását vettük alapul, ám a tényleges hulladék beszállítások várhatóan 

ettől elmaradnak. Részletes számítások a zaj- és levegőtisztaság-védelmi részekben kerülnek 

bemutatásra. 

4.8. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott bevezetése esetén a 

külföldi referencia 

A technológia Magyarországon már régóta bevezetett, nem új kísérleti technológiáról van szó. 

4.9. A tevékenységhez szükséges teher és személyszállítás 

nagyságrendje (szállításigénye) 

A FORDULÓK SZÁMÍTÁSA 

115000 (t/év) / 1,7 (t/ m3) = 67647 m3 / 260 (munkanap) = 260,18 (m3/nap) / 13 (m3/forduló) = 

20 /20,01/ (forduló/nap)  40 (elhaladás/nap)  

 
A Megbízó tárgyi tervezett tevékenységével, a környék építési, karbantartási munkáihoz 

használt alapanyagokat kívánja kiváltani, tehát a hulladékhasznosítási tevékenység 

beindulása kiváltja a környéken az ilyesfajta tevékenységhez kötődő alapanyag (építési- 

bontási hulladék - föld, osztályozott kavics, homok, bazalt, murva) ki - és beszállítása által 

generált forgalom egy részét, így a fenti forgalmat nem tekinthetjük teljes nettó 

forgalomnövekedésnek.  

Megbízó elmondása, piacfelmérés, üzleti terve szerint az építőipari tevékenységek során 

felhasználásra kerülő alapanyagok (osztályozott kavics, zúzalék, töltőföld, stb ) kb. 60-80 %-a 

helyettesíthető a tervezett tevékenység során előállításra kerülő hasznosított hulladékkal, 

ennek értelmében csak a fenti növekmény 20 - 40 %-val kellene számolni. 
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A telephelyre a környékről történik a ki és a beszállítás, a szállítási útvonal lakóterületeket 

(belterületeket) érint. A telephelyet a 3208. számú Kápolna- Tenk összekötő útról lehet 

megközelíteni.  

Az érintett útszakaszon 40 elhaladás/nap a növekményre lehet számítani. Amely a megbízó 

elmondása alapján 50%-ban Kál település irányában és 50 %-ban Kápolna település irányába 

fog haladni. 

 

4.10. Az adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása) 

A fent felsorolt adatok biztossága nem tekinthető 100 %-osnak; ám a tervezett technológia, 

annak ismerete és a hozzá kapcsolódó logisztika áttekintésével, a lehető legpontosabban 

kerültek megadásra. 

 

 

5. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
 

5.1. Örökségvédelem 

A vizsgálati területen a rendelkezésre álló ismeretek szerint nyilvántartott régészeti előfordulás 

nem található. Földmunkát nem fognak végezni, a kulturális örökség védelme szempontjából a 

jelenlegi engedélyezési eljárás indifferens, több éve ipari telephelyként üzemel a terület. 
 

5.2. Épített környezet 

Kál település rendezési tervével a vizsgálat tárgyát képező ingatlanon tervezett tevékenység 

összhangban van, hiszen a terület Gksz – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezeti 

besorolású.  

5.3. Földtani-, környezetföldtani viszonyok 

A tervezési terület a Gyöngyösi-sík kistáj része. 

A Kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el. Kál nagyközség 

Heves megyében található. 

A feküt adó több száz m vastag felsőpannóniai üledékek D-felé vastagodnak. Ezekre jelentős 

vastagságú, kaviccsal, durva homokkal jellemezhető pleisztocén hordalékkúp anyag települt. 

Ezek a rétegek jelentős kavicskészletet tartalmaznak (Kálon is).   
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A tartós süllyedés következtében a felszínen, és a felszín közelében csak felsőpleisztocén és 

holocén üledékek vannak. 

Az átmeneti táj jelleg a talajok tekintetében is megmutatkozik. A Mátra előteréből nyirokszerű 

agyagon, a illetve Nagyrédétől Ny-ra löszös anyagon csernozjom barna erdőtalajok képződtek, 

összesen 10% területi arányban. Mechanikai összetételük agyagos vályog, a löszön 

képződötteké vályog, termékenységük V. kategória.  A Hatvan környéki homokos területeken 

barnaföldek találhatók (3%). A Káltól D-re húzódó homokterületeken gyenge termőképességű 

kovárványos barna erdőtalajok keletkeztek 2% területi kiterjedésben. A barnaföldek 

homokterületeihez csatlakozóan humuszos homoktalajok is előfordulnak (1%). 

A löszös üledékeken összesen 22 %-os területi arányban réti csernozjom talajok fordulnak elő 

ezek foként szántók. A táj mélyebb fekvésű löszös üledékein többnyire agyagos vályog 

mechanikai összetételű mészmentes réti talajok találhatók 45%-os részarányban. A kedvező 

termékenységű réti talajok főként szántóként hasznosulnak. A patakvölgyek öntésein kialakult 

nyers öntéstalajok kiterjedése 1 %. A kistájban változatos elhelyezkedésben főként a réti 

talajok közé ágyazottan réti szolonyecek (9%) és szteppesedő réti szolonyecek (5%) is 

előfordulnak. Igen gyenge termőképességűek, legelőként hasznosulnak. 

 

A vizsgált terület környezetének felszíni földtani felépítését az alábbi földtani térkép (M 

1:500000) szemlélteti: 

 

 
 Q6-Futóhomok 
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Magyarország földtani atlasza (M 1:200 000) szerint a tervezési terület felépítése: 

 
Qh10 - Futóhomok 

 

Vízföldtan: 

A tájnévvel ellenkezőleg a Tarna vízrendszere tölti ki. A Tarnának Aldebrőtől Jákóhalmáíg 

tartó 49 km-es szakasza tartozik ide. 

Mellékvizeket a Kígyós-patak kivételével csak jobbról kap. Ezek a Tarnóca, a Bene-patak, 

Gyöngyös-patak, Ágói-patak. Valamennyien a Mátrában erednek és az ottani lefolyási 

viszonyokat közvetítik a kistájra. A terület száraz, gyenge lefolyású és vízhiányos. Az árvizek 

kora nyári csapadékos periódusban vannak, míg a kisvizei a száraz őszön általánosak.  A 

vízminőség a sok kommunális szennyezés miatt III. osztályú. Csupán négy kis természetes tava 

van, melynek együttes területe 3,5 ha. 

A Talajvíz mélysége a terület É-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-re már mindenütt 2-4 

m között van. Mennyisége Káltól Tarnaörsig 1-3 l/s km2 , máshol nem számottevő. Kémiai 

jellege kalcium-magnézium-hidrogékarbonátos. Keménysége Káltól lefelé a Tarna mentén 25-

35 nk, máshol 15-25 nk. 
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Magyarország földtani atlasza szerint a tervezési terület talajvíztérképe: 

 

 
 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Kál település területe a felszín 

alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.  

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti 

vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 

meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját. A tervezett 

tevékenyég területe nem érinti felszíni vízbázis védőterületet.  

 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 

7.) Korm. rendelet szerint az érintett terület Kál közigazgatási területe nitrát érzékeny területen 

található. 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) térképi adatbázisa alapján a 

tervezéssel érinett Kál 1579 hrsz-ú ingatlan - blokkazonosító száma MN249619 – Eutro nitrát 

érzékeny, mely blokk az alábbi térképen látható. 

 



FÜZES-TEAM Kft.                                           tervezett hulladékhasznosítási tevékenységének előzetes vizsgálata  

 

                 17/69 
 

 

Földtani közeg, mint hatásviselő környezeti elem 
A telephelyre beérkező nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok gyűjtése, deponálása és 

hasznosítása (törése) szórt kavicsos térrészen fog történni, majd a hulladék hasznosítást 

követően keletkező - hulladékstátuszból kikerülő - minősített anyag tárolása szintén szórt 

kavicsos felületeken történik, helyszínrajz a melléklet részét képezi, amelyen feltüntetésre 

kerültek a hulladék és hasznosítható anyag depók illetve a közlekedési útvonalak.  

Üzemszerű tevékenyég során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária (gép 

meghibásodása) üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg 

felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben foglaltak szerint 

felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.  

 
A munkaterületen a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a talaj és az alapkőzet 

szennyezésének elkerülése érdekében. A földtani közeg havária estében szennyeződhet, melyre 

külön havária terv készül az engedélyezési folyamat során. 

A hulladék fajtájából (nem veszélyes, inert hulladékok) adódóan és tekintettel arra, hogy a 

hulladékhasznosító tevékenységet erre alkalmas telephelyen kívánják végezni illetve a hulladék 

szemrevételezésre kerül. Vagyis a kezelni kívánt hulladék összetétel a beszállítás és telephelyi 

betárolás, rakodás során – mint kritikus ellenőrzési pont - szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül. 

Természetesen, már az építési helyszíneken törekednek a „tiszta”, szennyeződésmentes 

frakciók (beton, tégla, aszfalt, stb.) kialakításra, elkerülve a további válogatási munkaigényt és 

költséget, elősegítve a gyors és könnyű hasznosíthatóságot, de amennyiben szennyező anyagot 

észlelnek bent, azt kiválogatják és külön gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek adják át, szem előtt tartva a hulladékhierarchiát. 

Így megállapítható, hogy a földtani közegre a tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős 

negatív hatást.    
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5.4. Felszín alatti és felszíni vizek 

5.4.1. Felszíni vizek 

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint.  

A Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített “Árvízveszélyeztett területek MePaAR 

Tematikus Fedvénye” alapján a tervezéssel érinettett terület nem minősül árvízjárta, illetve 

belvízveszélyeztetett területnek.  

A felszíni vizek távolsága, továbbá az alkalmazni kívánt műszaki megoldások ismeretében 

megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenyég sem gyakorol 

kedvezőtlen hatást a felszíni vízfolyásokra. Felszíni vízvédelmi szempontból hatásterület nem 

alakul ki. 

 

5.4.2. Felszín alatti vizek 

A tervezési terület környezetében a talajvíz szint kb. 2-4 méteres mélység közben észlelhető. A 

telephely térségében a jellemző talajvíz áramlási irány ÉNY-i.  

A tevékenység folytatása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány 

rendeletben előírtak szerint, a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának megőrzésével fog történni.  

A tervezett tevékenység normál üzemmenetben a felszín alatti vizekre negatív hatást várhatóan 

nem gyakorol.  

 

5.4.3. Vízellátás 

Települési vízi közmű hálózatáról ki van építve az ellátás a tervezési területen. A dolgozók 

ivóvíz ellátása palackos víz biztosításával is történik.  

Technológiai vízigénye esetlegesen lehet a tevékenységnek, a törés során a porterhelés 

csökkentése érdekében, locsolás vonatkozásában. 

 

5.4.4. Szennyvízkezelés 

Technológia szennyvíz a végzése során nem keletkezik. 

A telephelyen szociális szennyvíz keletkezik, amely közcsatornára jutása megoldott.  
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5.4.5. Csapadékvíz elvezetés 

A telephelyen lévő épület tetejéről a szennyezetlen csapadékvizet levezetik, majd az 

telephelyen belüli zöld felületeken elszikkad. A telephelyre hulló csapadékvíz szintén a zöld 

felületeken elszikkad. Csapadékvíz-elvezető árok illetve, élővízbe történő bevezetés nem kerül 

kialakítsára. 

5.4.6. Monitoring rendszer 

A telephelyen belül nem került kialakításra talajvíz monitoring rendszer, mivel az ott folytatott 

tevékenység nem indokolja azt, hiszen nem veszélyes, ’inert’ anyagokról van szó.  

Bármilyen jellegű haváriát haladéktalanul be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.   

A telepelyen folytatni kívánt nem veszélyes (építési-bontási) hulladék hasznosítása (törése, 

minősítése) nem jelent kockázatot a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek szempontjából.    

 

5.5. Levegő, levegőtisztaság-védelem 

A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség 

védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak. 

A tárgyi telephelyen levegőterhelő tevékenység a szükséges engedélyeztetési eljárások 

lefolytatása után megkezdeni kívánt, hulladékgyűjtés, előkezelés és hasznosítás során működő 

szállító, rakodó és törő gépek kipufogógáz és porterheléséből származhat, mely 

környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb eset, ezért ezen üzemállapotot jellemezzük 

részletesen.  

 

A meglévő épület temperálását kisteljesítményű kazán biztosítja. Mivel a tüzelőberendezés 

teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősül bejelentés köteles pontforrásnak. 

A telephelyen a későbbiekben légszennyező-pontforrások üzemeltetése nem tervezett, ezért 

levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges.  

 

A tervezett hulladékkezelési tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így 

ez területi (felületi) diffúz légszennyező forrásnak minősül. A munkálatok velejárója a 

porképződés, továbbá a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok emissziója. 
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A telephelyhez legközelebb elhelyezkedő ingatlanok távolsága: 

 

Irány Építmény 
Távolság a hasznosítási 

helyszíntől 

Észak 
Kál legközelebbi lakóházai (Kál, Béke utca, 

lakóházai) 
110 m 

 

A levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete alapján a területre 

vonatkozó határértékek az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan (µg/m3): 

 
Szennyező 

anyag 
Veszélyességi 

fokozat 
60 perces  
hat. ért. 

24 órás hat. 
ért. 

Éves hat. ért. 

Kén - dioxid III. 250 125 50 
Szén - monoxid II. 10000 5000 3000 

Szálló por III. 50* 50 40 
Nitrogén - 

oxidok 
II. 100 85 40 

* 24 órás van csak 
A légszennyező hatás vizsgálatához a technológiai folyamatot 2 fő tevékenységre bontottam: 

 Hulladékhasznosítás 

 Szállítás 

5.5.1. A hulladékkezelés során alkalmazott gépek légszennyezése 

A munkafolyamat levegőtisztaság-védelmi szempontból történő vizsgálatához a 

környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapotot vettem alapul, a mikor 

legtöbb gép együttesen, párhuzamosan működik a telepen, az alábbiak szerint. A 

hulladékhasznosítási tevékenység alkalomszerűen zajlik majd, megfelelő mennyiség esetén 

használják a törőgép, melyet néhány órát működik naponta csak a Kft. területén. 

A hulladékhasznosításhoz használt gépek, berendezések 

 

  Schaffer 4670 Z derékcsuklós homlokrakodó (L1) 

 Case 821 B homlokrakodó, Doosan DL 300 típusú homlokrakodó (L2) 

 TEREX 860 rakodógép (L3) 

 Polcain-75 földmunkagép (L4) 

 törőberendezés (ARJES 250 Impaktor 100 t/h elméleti kapacitással anyagminőségtől 

függően) (L5) 

 szállítójármű szükség szerint (számításban 1 db) (L6) 
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A vizsgálatot környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre végeztem, amikor a 

homlokrakodó gép dolgozik az üzemelő törőgép mellett és közben hulladékszállítás is történik 

a telephelyre. Az üzemelés a napi 8 órás műszakból, 5-6 órában folyamatosan történik. 

Kiemelendő, hogy ezen üzemállapot a lehető legteljesebb gépműködést jelenti a telephelyen, 

mely csak alkalomszerűen fordulhat elő. 

 

MUNKAGÉPEK LÉGSZENNYEZÉSE 

A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó, levegőterhelést okozó munkagépek és 

üzemanyag (gázolaj) fogyasztásuk: 

 

Típus Száma Fogyasztás Munkaóra Fogyasztás Fogyasztás 
db l/h h/nap l/nap kg/nap 

Schaffer 4670 Z 
derékcsuklós 
homlokrakodó (L1) 1 11 

2 

22 18,7 
Case 821 B 
homlokrakodó, 
Doosan DL 300 
típusú 
homlokrakodó (L2) 1 12 

2 

24 20,4 
TEREX 860 
rakodógép (L3) 1 12 

3 
36 30,6 

Polcain-75 
földmunkagép (L4) 1 13 

1 
13 11,05 

törőgép (ARJES 
250 Impaktor) (L5) 1 15 

4 
60 51 

teherautó (L6) 1 10 4 40 34 
 összesen: 165,75 

 

A tevékenység során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva: 

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabványok felhasználásával számítottuk 

a tevékenység okozta immissziót. 

Légszennyező 
anyagok 

Fajlagos 
kibocsátás 

Üzemanyag 
fogyasztás Kibocsátott légszennyező anyag 

kg/t kg/nap kg/nap (8 óra) mg/s 
CO 32.00 

165,75 

5,304 184,17 
SO2 7.70 1,276 44,315 
NOx 4.40 0,729 25,323 
CH 1.00 0,1658 5,755 

szilárd anyag 6.00 0,9945 34,53 
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A tevékenység szilárd anyag (TSPM) kibocsátása 

A technológiából adódóan a munkafolyamatból keletkezhet porterhelés. Ezt a meteorológiai 

viszonyok és a páratartalom nagymértékben befolyásolja, így alábbiakban csak közelítő 

modellezés adható (200 mg/s kibocsátásra). Kiemelendő, hogy lehetőség van a törni, 

osztályozni kívánt hulladék locsolására száraz időszakban, igy a diffúz porkibocsátás jelentősen 

csökkenthető. 

Az alábbiakban bemutatom a telephelyen alkalmazott gépek felületi forrásként értelmezett 

kibocsátásából adódó légszennyező anyag immissziót és a kialakuló hatásterületeket, továbbá a 

várható diffúz por kibocsátást. 

 

A hatásterület meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével 

végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok 

alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). Az 

alábbiakban dőlt betűvel, a szoftver által generált formátumban mutatjuk be a hatásterület 

lehatárolására vonatkozó adatokat és számítási eredményeket. 
Források és kibocsátási adatok 
 

Forrás jele Forrás 
magassága 
[m] 

Kilépési 
átmérő 
[m] 

 
Kibocsátott légszennyező 

 
Átl. emisszió 
érték 
[mg/Nm3] 

Füstgáz 
hőmérséklet 
[C°] 

Füstgáz 
térfogatáram 
[Nm3/h] 

Hulladékkezelő-
telep 1,0 - 

SZÉN-MONOXID 
SZÁLLÓPOR-TSPM 
SZÁLLÓPOR-PM10 
PARAFFIN-
SZÉNHIDROGÉNEK 
NITROGÉN-OXIDOK 
KÉN-DIOXID 

184,170 mg/s 
200,000 mg/s 
34,530 mg/s 
5,755 mg/s 
25,320 mg/s 
44,315 mg/s 

- - 

 
 
 
Éghajlati viszonyok 
 
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,6 m/s-nak vehető. A 
jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb D-i elszállítódási irányt vettünk figyelembe. A 
vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 méternek vettük, az évi 
középhőmérsékletet pedig 20,0 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, szélirány, átlaghőmérséklet és légköri 
stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 között mért meteorológiai adatok 
felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  
 
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a 
következők szerint alakulnak: 
  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 
  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 
  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 
Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a vizsgálati 
ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,314. 
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Környező terület felszíni paraméterei 
 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 0,100, mivel többnyire sík, növényzet borítású a 
földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, a 
domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 
 
 
Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata 
immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati területre interpolált 
2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi 
mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 
 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 
foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

SZÉN-MONOXID 10000,0 0,0 10 000,0 
SZÁLLÓPOR-TSPM 200,0* 0,0 200,0 
SZÁLLÓPOR-PM10 50,0* 0,0 50,0 
PARAFFIN-
SZÉNHIDROGÉNEK 500,0 0,0 500,0 

NITROGÉN-OXIDOK 200,0 0,0 200,0 
KÉN-DIOXID 250,0 0,0 250,0 

* 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon). 
 
Hatásterület határának feltételei  
 
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül mindig az adott 
legnagyobb terület az érintett hatásterület: 
a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 
b)a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap 

légszennyezettség különbsége), 
c)az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb koncentrációértékek által 

meghatározott terület 
A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 
meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, mely az MSZ 
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy 
órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
 
 
Számítási eredmények 
 
Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 
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Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: SZÉN-MONOXID=0,663 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 30,196 µg/m3 
  távolság: 72 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
  konc.: 24,004 µg/m3 
  távolság: 83 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2000,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 24,157 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága SZÉN-MONOXID esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 27,075 µg/m3 
 SZÉN-MONOXID terhelhetőség: 10000,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága SZÉN-MONOXID esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
Számítás SZÁLLÓPOR-TSPM komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: SZÁLLÓPOR-TSPM=0,720 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
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 Átlagolási idő: 24 órás 
 Maximális 24 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 12,639 µg/m3 
  távolság: 72 m 
 
 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
  konc.: 10,047 µg/m3 
  távolság: 83 m 
 
 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 40,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 10,111 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága SZÁLLÓPOR-TSPM esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 24 órás koncentráció a hatásterületen: 11,332 µg/m3 
 SZÁLLÓPOR-TSPM terhelhetőség: 200,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága SZÁLLÓPOR-TSPM esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
Számítás SZÁLLÓPOR-PM10 komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: SZÁLLÓPOR-PM10=0,124 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 24 órás 
 Maximális 24 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
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  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 2,182 µg/m3 
  távolság: 72 m 
 
 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
  konc.: 1,735 µg/m3 
  távolság: 83 m 
 
 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 1,746 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága SZÁLLÓPOR-PM10 esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 24 órás koncentráció a hatásterületen: 1,957 µg/m3 
 SZÁLLÓPOR-PM10 terhelhetőség: 50,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága SZÁLLÓPOR-PM10 esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
Számítás PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK=0,021 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 0,944 µg/m3 
  távolság: 72 m 
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 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
  konc.: 0,750 µg/m3 
  távolság: 83 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,755 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,846 µg/m3 
 PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK terhelhetőség: 500,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK esetén: nem 
értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: NITROGÉN-OXIDOK=0,091 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 4,151 µg/m3 
  távolság: 72 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
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  konc.: 3,300 µg/m3 
  távolság: 83 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 40,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,321 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága NITROGÉN-OXIDOK esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 3,722 µg/m3 
 NITROGÉN-OXIDOK terhelhetőség: 200,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága NITROGÉN-OXIDOK esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
Számítás KÉN-DIOXID komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Hulladékkezelő-telep 
 
  vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-tól K felé 
 
 Kiválasztott légszennyező: KÉN-DIOXID=0,160 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 69,629 m 
  szigma-z: 21,848 m 
  konc.: 7,263 µg/m3 
  távolság: 72 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 73,384 m 
  szigma-z: 22,935 m 
  konc.: 5,773 µg/m3 
  távolság: 83 m 
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 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 25,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,810 µg/m3 
 
 Hulladékkezelő-telep forrás hatástávolsága KÉN-DIOXID esetén: 83 m 
 Hulladékkezelő-telep átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 6,513 µg/m3 
 KÉN-DIOXID terhelhetőség: 250,0 
 Hulladékkezelő-telep forrás védőtávolsága KÉN-DIOXID esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Hulladékkezelő-telep  83m 
 

 
 
 
Összefoglalás 
 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok: 
 

Forrás Maximális hatástávolság 
(m) 

Hulladékkezelő-telep 83 
 
ON-LINE Hatásterület Modellező Rendszer 
 

A hatásterületeket körökként ábrázoltuk a mellékletben található térképen. 
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5.5.3. A szállítás levegőterhelő hatásai 

A FORDULÓK SZÁMÍTÁSA 

 
 
115000 (t/év) / 1,7 (t/ m3) = 67647 m3 / 260 (munkanap) = 260,18 (m3/nap) / 13 (m3/forduló) = 

20 /20,01/ (forduló/nap)  40 (elhaladás/nap)  

 
A Megbízó tárgyi tervezett tevékenységével, a környék építési, karbantartási munkáihoz 

használt alapanyagokat kívánja kiváltani, tehát a hulladékhasznosítási tevékenység 

beindulása kiváltja a környéken az ilyesfajta tevékenységhez kötődő alapanyag (építési- 

bontási hulladék - föld, osztályozott kavics, homok, bazalt, murva) ki - és beszállítása által 

generált forgalom egy részét, így a fenti forgalmat nem tekinthetjük teljes nettó 

forgalomnövekedésnek.  

Megbízó elmondása, piacfelmérés, üzleti terve szerint az építőipari tevékenységek során 

felhasználásra kerülő alapanyagok (osztályozott kavics, zúzalék, töltőföld, stb ) kb. 60-80 %-a 

helyettesíthető a tervezett tevékenység során előállításra kerülő hasznosított hulladékkal, 

ennek értelmében csak a fenti növekmény 20 - 40 %-val kellene számolni. 

 

A telephelyre a környékről történik a ki és a beszállítás, a szállítási útvonal lakóterületeket 

(belterületeket) érint. A telephelyet a 3208. számú Kápolna- Tenk összekötő útról lehet 

megközelíteni Az érintett útszakaszon 40 elhaladás/nap a növekményre lehet számítani. Amely 

a megbízó elmondása alapján 50%-ban Kál település irányában és 50 %-ban Kápolna település 

irányába fog haladni. 
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A szállításra vonatkozó forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által publikált „Az 

országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadvány alapján 

határoztuk meg. 

 
A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kápolna irányába) 

A számlálóállomás száma: 5593 

Növekmény: 20 tehergépjármű elhaladás/nap 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 3+727 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
2251 497 64 8 13 28 48 36 1 55 112 
 

Személygépkocsi Autóbusz Tehergépkocsi 
Jármű/nap 

2251 72 622 
2251 72 642 

 
 
 
A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kál, Erdőtelek, Tenk irányába) 

A számlálóállomás száma: 9520  

Növekmény: 20 db tehergépjármű elhaladás/nap 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 3+727 – 14+674 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
508 189 25 8 16 11 10 14 0 20 9 
 

Személygépkocsi Autóbusz Tehergépkocsi 
Jármű/nap 

508 33 240 
508 33 260 
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A szállításból adódó légszennyezést, immissziót az MSZ 21459-2:1981 számú szabvány szerint 

a szállítási út tengelyétől mért 10, illetve 20 m-re számítottam.  

A számítások során a külterületi haladási sebességeket a következők szerint alkalmaztuk: 

személygépkocsi esetén átlagosan 80 km/h; autóbusz esetén 70 km/h; tehergépjárművek esetén 

70 km/h, míg belterületen a haladási sebességet 50 km/h-nak tekintettük. 

A nevezett szabvány szerinti folytonos vonalforrás szennyező hatásának rövid átlagolási időre 

számított értékét (C) a következőképpen határozza meg: 

 

 
ahol: 
E: folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó gázállapotú 

szennyezőanyag emissziója [mg/sm] 

 Emissziós faktor értékeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tehergépkocsik esetében 

Sebesség 
 km/h 

CO NOx SO2 
g/km 

10 35 5,35 2,29 
50 14,7 3,81 1,4 
70 11,2 4,38 1,43 

 
u: folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 

középértéke [m/s] 2,5 

σzv: (σ2
z0 + σ2

z)1/2 folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 

együtthatója [m] 

α: a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög  90° 

H: a folytonos vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m] átlagosan 1m 

x a receptor pontnak a vonalforrástól való szélmenti távolsága [m] 

: a gáz állapotú szennyező anyag száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s] 

: a gáz állapotú szennyező anyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő [s] 

: a gáz állapotú szennyező anyag nedves ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s] 

A fenti képlet alapján a jelenlegi forgalom hulladékhasznosító teleppel növelt elhaladásaival 

számított immissziós értékeket (μg/m3) az alábbiakban mutatjuk be. 

A gépjármű kategóriánként a fajlagos emisszió értékek a Közlekedéstudományi intézet 1995. 

évi jelentése alapján használtam fel. 
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A TELEPHELYRE KÖZÚTON /3208-OS SZÁMÚ KÁPOLNA-TENK ÖSSZEKÖTŐ ÚT/ (V=50 KM/H), 
BELTERÜLET (KÁPOLNA): 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 3+727 km szelvények  

 
                  Komponensek 
Távolság (m) 

CO 
μg/m3 

NOx 
μg/m3 

SO2 
μg/m3 

határérték 10.000 200 250 
10 84,69 8,85 1,58 
20 53,15 5,56 0,99 

 

 

 

A TELEPHELYRE KÖZÚTON /3208-OS SZÁMÚ KÁPOLNA-TENK ÖSSZEKÖTŐ ÚT/ 

(V=50 KM/H), BELTERÜLET (KÁL, ERDŐTELEK, TENK): 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 3+727 – 14+674 km szelvények 
 

                  Komponensek 
Távolság (m) 

CO 
μg/m3 

NOx 
μg/m3 

SO2 
μg/m3 

határérték 10.000 200 250 
10 21,75 2,85 0,62 
20 13,65 1,79 0,39 

 

 

A fenti számítások szerint a tervezett tevékenységből származó immisszió az érintett útvonalon 

minimális terhelést jelent még teljes kapacitáskihasználtság esetén is, a jelenleg tervezett 

tevékenység forgalomnövekedéssel jár ezért a számítások során a tervezett helyzetet vizsgáltuk, 

és így is megállapítható, hogy az összterhelés is messze a vonatkozó határérték alatt marad. A 

szállítás levegőtisztaság-védelmi szempontból gyakorlatilag nem okoz jelentős 

környezetterhelést. 
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5.6. Zajkibocsátás, zajterhelés; zaj elleni védelem 

5.6.1. Az üzemelés fázisában jelentkező zajterhelés megállapításához 

alkalmazott előírások 

 
 

A fejezet célja a jelenlegi környezeti állapot bemutatása, a beépítés értékelése zaj- és rezgés 

elleni védelem szempontjából, a telephelyen tervezett hulladékkezelési tevékenysége után 

kialakuló körülmények között várható zajkibocsátás bemutatása. 

Meghatározásra kerül az érintett terület jellemző zajhelyzete, a telephelyen folytatni kívánt 

tevékenység zajkibocsátása, melyek figyelembe vételével értékelésre kerül a várható környezeti 

zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál, lehatárolásra kerül a zajvédelmi hatásterület, 

szükség esetén javaslatok kerülnek megfogalmazásra az esetleges káros hatások mérséklésének 

módjára (pl. üzemidő csökkentés, zajvédő fal létesítése, stb.) 

 

A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok, szabványok és szakirodalom: 

 
284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet - a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM – EÜM rendelet - a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték 

megállapításáról 

Dr. Kováts Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Könyvkiadó, Veszprém 1998 

ÚT 2-1.302 – Közúti közlekedési zaj számítása 

MSZ-13-111-85 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 

határérték meghatározása 

MSZ 18150-1 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban  
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5.6.2. A helyszín leírása 

 
A tevékenység helye:3350 KÁL, Kápolnai u.12 1579 hrsz alatti telephely a Kft. sajáttulajdona. 

A telephely kerítéssel körbe van véve, zárható kapuval rendelkezik. A területen jelenleg egy 

épület található, amely alkalmas tervezett és szükséges adminisztrációs tevékenység 

folytatására.  

A telephely Kál település belterületi részén fekszik, rendezési terv szerint Gksz – kereskedelmi és 

szolgáltató - ipari övezet besorolású területen, Kál 1579 hrsz. alatti ingatlanon. (rendezési terv 

kivonat mellékelve).  

A telephelyet nyugati, déli és keleti irányból Gksz területek határolják, a telephelytől északi 

irányban belterületek vannak, amelyek Lke kertvárosias jellegű lakóövezetben soroltak, 

melyeken családi házak találhatóak. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő objektum 

a Béke úti lakóházak (Kál 170331 hrsz. - M1 pont), mely légvonalban kb. 115 m-re fekszik a 

telephely hulladékkezelő (törési terület) részének legközelebbi pontjától, a terület besorolása 

Lke – kertvárosias jellegű lakóövezet. Egyéb irányokban védendő objektumok csak nagyobb 

távolságban találhatóak. 

5.6.3. Határértékhez való besorolások 

 

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő 

területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú 

melléklet szerint az üzemi tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak: 

 

NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 
MEGÍTÉLÉSI SZINTRE 

NAPPAL 
(06-22 óra) 

[dB] 

ÉJSZAKA 
(22-06 óra) 

[dB] 
1 Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

2 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű) különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 

55 45 

4 Gazdasági terület  60 50 
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Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülnie: 

Az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, melyen 

legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes 

épületszintek padlószintje feletti 1,5 méter magasságban a nyílászárótól általában 2 méterre. 

Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól 

számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre. 

Ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a 

nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 

méterre. 

Ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén. 

Az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére 

szolgáló ingatlanok határán, továbbá a temetők teljes területén. 

 

A megítélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvány szerint kell kijelölni ott, ahol a telephelyi 

létesítmény által kibocsátott zajszintet értelmezzük, valamint a határértékekkel összevetjük. A 

határértékeknek a védendő homlokzatok előtt, a legkedvezőtlenebb helyzetű ún. megítélési 

pontokon kell teljesülni.  

Jelen esetben a teljesítendő határérték a táblázatok 2. sorában kiemelt érték, üzemelés alatt 50 

dB nappali időszakban. Éjszaki időszakban üzemelés nem tervezett.  

 

 
Hatásterület 
 

Zajvédelmi szempontból a létesítmény hatásával érintett terület azon része tekinthető közvetlen 

hatásterületnek, amelyen a létesítmény zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz; közvetett 

hatásterületnek, amelyen a telephelyi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (pl. 

szállítás) járulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz. 

A Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő azokat az eseteket, amikor a környezeti zajforrás 

zajvédelmi célú hatásterületét is meg kell határozni. Előzőek hiányában 5.§ (3) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforrás vélelmezett hatásterületének a környezeti zajforrást 

magába foglaló telekingatlant és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli 

területet kell tekinteni. Esetünkben, a zajkibocsátás határértéknek való megfelelése igazolásával 

összefüggésben alább kiszámításra kerül a hatásterület. 
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Abban az esetben, ha a Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatásterületen olyan zajtól 

védendő épület, terület vagy helyiség van, amelyre a környezetvédelmi hatóság nem állapított 

meg határértéket, azokra vonatkozóan az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték 

megállapítását kell kérni. Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett 

zajforrás hatásterületén nincs zajtól védendő épület, terület, vagy helyiség, illetve ha a 

hatásterület határvonala a telekingatlan határvonalán belülre esik. 

 

5.6.4. A kivitelezés alatt várható zajterhelés 

 

Kivitelezési munkák a telephelyen nem lesznek a tevékenységhez kapcsolódóan , meglévő 

szilárd burkolaton, valamint nyílt udvaron kerülnek tárolásra az alapanyagok és a 

tevékenységhez szükséges gépek, a hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenység pedig a 

telephelyen nyílt téren fog folyni, ezért építési - bontás zajterheléssel nem kell kalkulálni.  

 

5.6.5. Az üzemelés alatt várható zajterhelés 

A hulladékhasznosítási tevékenység alkalomszerűen zajlik a telephelyen, megfelelő 

mennyiségű hulladék esetén a törőgép is működik.  

A hulladékhasznosításhoz használt gépek, berendezések 

 Schaffer 4670 Z derékcsuklós homlokrakodó (L1) 

 Case 821 B homlokrakodó, Doosan DL 300 típusú homlokrakodó (L2) 

 TEREX 860 rakodógép (L3) 

 Polcain-75 földmunkagép (L4) 

 törőberendezés (ARJES 250 Impaktor 100 t/h elméleti kapacitással anyagminőségtől 

függően) (L5) 

 szállítójármű szükség szerint (számításban 1 db) (L6) 

 

 

A vizsgálatot környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre végeztem, amikor a 

homlokrakodó gép dolgozik az üzemelő törőgép mellett és közben hulladékszállítás is történik 

a telephelyre. Az üzemelés a napi 8 órás műszakból, 5-6 órában folyamatosan . 

Kiemelendő, hogy ezen üzemállapot a lehető legteljesebb gépműködést jelenti a telephelyen, 

mely csak alkalomszerűen fordulhat elő. 
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A megítélés pontokban a tevékenységből eredő zajhatás meghatározása: 

A Schaffer 4670 Z derékcsuklós homlokrakodó hangteljesítményszint értéke L1 = 95 dB(A), a 

Case 821 B homlokrakodó, Doosan DL 300 tipusú homlokrakodó hangteljesítményszint értéke 

L2 = 95 dB(A), a TEREX 860 rakodógép hangteljesítményszint értéke L3 = 96 dB(A), a 

Polcain-75 földmunkagép hangteljesítményszint értéke L4= 96 dB(A), a törőgépé L5 = 101 

dB(A) és a szállítójárműé L6 = 92 dB(A). A forráscsoport egyenértékű hangteljesítményszintje 

(LAeq) – az üzemidőket is figyelembe véve a következő képlettel számolhatjuk: 

 

Leq=10 x lg 1/t ∑(ti x 100,1 x Lt) 

 

Ahol  Lt- a gépek eredő hangteljesítményszintje  

 t – a teljes munkaidő (8 óra) 

 ti – a gépre vonatkozó működési idő (alábbi táblázat szerint) 

 

 
Zajforrás 

jele  

hangteljesítmény 
szint [dB(A)] 

üzemidő 
[h] 

Vonatkoztatási 
időtartam [h] 

eredő 
zajszint 
[dB(A)] 

   ti T LAeq 

L1 95 2     
L2 95 2     
L3 96 3     
L4 96 1   
L5 101 4   
L6 92 4   
      8 100,277 

 

LAeq = 100,28 dB /100 dB/ 

 

A hangforrásoktól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védendő területen 

fellépő hangnyomásszint számítására: 

 

 

Lt = LWA + KIr + K - ∑ K 

∑K = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke 
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ahol: 

 
LW  az összesített zaj teljesítményszintje 
 
KIr  a zajforrás iránytényezője 
Az irányítási index KIr megadja, hogy a vizsgált terjedési irányban hány dB-
lel alacsonyabb vagy magasabb a hangforrás hangnyomásszintje, mint egy 
irányítatlanul sugárzó, azonos hangteljesítményű hangforrásé ugyanabban a 
távolságban. Ez a jellemző általában frekvenciafüggő mennyiség. 
Az irányítási indexet sugárzó épülethomlokzatok esetén (épületek 
önárnyékolása) a mellékelt ábra szerint kell alkalmazni. Az olyan 
hangforrások esetében, amelyeknek határozott, kifejezett irányhatása van (pl. 
kifúvócsövek torkolata, kémények) a irányítási indexet feltétlenül figyelembe 
kell venni. 
Az irányítási index alkalmazásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a 
hangút esetleges görbülete miatt a forrás látszólagos iránya eltérhet attól az 
iránytól, amely egyenes hangutat feltételezve adódik. 
Hangot sugárzó épülethomlokzatok (tető, fal stb.) irányítási indexének 
közelítő értékei közepes frekvencián (az A-hangnyomásszinttel való 
számításhoz alkalmazható) 

 
K  a sugárzási térszög miatti korrekció 
Az omega térszög és a K irányítási tényező értékei visszaverő felületek közvetlen közelében lévő különféle 
helyzetű hangforrások esetén 
 
 

A hangforrás helyzete omega 
(sr) 

K 
(dB) 

a térben bárhol, magasan a talajszint fölött 4 pi 0 
egy erősen tükröző felületen, felett vagy előtt (tető, padló) 2 pi +3 
két egymásra merőleges felület előtt (padló feletti falfelület) pi +6 
három egymásra merőleges sík előtt (sarokban) pi/2 +9 

 
 
Kd  a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11 
 
 
KL  a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st 
A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-szintcsökkenés (terjedési csillapítás) a hang megtett útjával 
arányos. 

 

 

 

 

 

 

Tervezéskor a 10 °C hőmérséklethez és 70% relatív légnedvességhez tartozó aL értékével kell számolni. A levegő 
által okozott aL, okt terjedési csillapítás (dB/km) adott hőmérséklet (T) és relatív légnedvesség (hr) függvényében  

 

T 
(°C) 

hr 
(%) 

Névleges oktávsáv-középfrekvencia (Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 70 0.12 0.41 1.04 1.93 3.66 9.66 32.8 117 
20 70 0.09 0.34 1.13 2.80 4.98 9.02 22.9 76.6 
30 70 0.07 0.26 0.96 3.14 7.41 12.7 23.1 59.3 
15 20 0.27 0.65 1.22 2.70 8.17 28.2 88.8 202 
15 50 0.14 0.48 1.22 2.24 4.16 10.8 36.2 129 
15 80 0.09 0.34 1.07 2.40 4.15 8.31 23.7 82.8 
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Km  a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,  
Km = 4,8 – 2hm/st (17+300/ st) 
A hm talajszint fölötti közepes magasság  

 
 
Kn  a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 
A növényzet hangterterjedést csillapító hatása a következő összefüggéssel vehető számításba.  
Kn = an sn ; ahol  sn < 200 m 
A hangterjedést erősen befolyásolja a törzsek, ágak, levelek és a növények közelében fellazított talaj által okozott 
szóródás. Ezek együttes hatása a járulékos Kn csillapítás. Ez függ a növényzet sűrűségétől, fajtájától, a hang 
növényzetben megtett útjának hosszúságától és a frekvenciától. A szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy 
szóródást mutatnak. A tervezés céljából tehát rendszerint nem lehet hatékony zajcsökkentést elérni a növényzet 
telepítésével. Kivételes esetben, örökzöld növényzet esetén feltehető azonban, hogy a növényzet miatti Kn 
járulékos csillapítás az sn terjedési úttal arányos, azonban a hatásos hangterjedési út általában nem hosszabb 200 
m-nél: Az sn úthosszt a hangsugár növényzónába való belépési, illetve kilépési pontja határozza meg.  

 
 
KB  a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 
 
Ha a forrás és az észlelő között épületekkel beépített terület 
van, árnyékolás miatt csillapodás léphet fel. A beépítéseket 
mint árnyékolókat kell figyelembe venni. Az egyes 
homlokzatokat egységesen 0,8 reflexiós tényezővel kell 
kezelni. Laza beépítés esetén olyan módszert kell alkalmazni, 
amely a szóródás hatását figyelembe veszi. A KB csillapodás 
A-súlyozott értékét, amely két tag összegéből adódik, és nem 
nagyobb 10 dB-nél:  
KB = KB1 + KB2  
KB1 = 0,1 B sB  
KB2 = -10 log (1-(p/100))  
ahol  
p az épülethomlokzatok összes hosszának és az épületfront 
teljes hosszának a hányadosa, amelynek értéke nem nagyobb, 
mint 90%. 
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Ke  a zajárnyékolás miatti korrekció 
Egy akadály (pl. épületek, házsorok, falak, töltés) mögött hangárnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs mellékútja 
valamely tükröző, visszaverő felületről, akkor a hang az akadály élein át elhajlás (diffrakció) útján jut el az 
árnyékzónába. Ezáltal csökken a hangnyomásszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre számítottak, 
ennek a csillapodásnak a mértéke a Ke-val jelölt járulékos árnyékolás (beiktatási veszteség). 
 
Ha árnyékoló hatása csak olyan épületfrontnak 
van, amelyet a KB2 taggal figyelem let véve, 
akkor az e pont szerinti árnyékolással nem 
szabad számolni. 
Ha valamely hangúton több akadály árnyékoló 
hatása is fellép, akkor az e pont szerint 
számítható beiktatási veszteségek közül a 
legnagyobbat kell számításba venni. 
Az árnyékolási hatást a következők szerint kell 
számítani. 

Kz= 10 log (C1+((C2*C3*z*Kw)/λ)) 
ahol C1=3; C2= 20...40 (Egyszerű esetekben vagy biztonságra törekedve 20); C3 = 1 egyszeri elhajlásra  
z= dA + dQ + e - st  z értéke negatív, ha a forrástól és a terhelési pontra való optikai rálátást az akadály nem 
gátolja. 
Ipari zaj A-hangnyomás-szintjének meghatározásakor a λ = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell választani. 
 

 

  
sw = 2000 m, ha z > 0. z < 0 esetén Kw=1. 
 
 

 

Várható zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál (M1) (nappal): 
 

Vizsgált 
pont LAeq  st Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt 

M1 100 115 0 0 52,21 0,22 4,29 0 0 0 43,28 

A rövidítések megegyeznek az MSZ 15036:2002 szabványban alkalmazottakkal. 

 

 

A fenti számítások alapján megállítható, hogy a törőgép és a kiszolgáló gépek együttes 

működése során a legközelebbi védendő objektumok homlokzata előtt teljesül a zajterhelési 

határérték: 

 
 

Megítélési pont Lt LTH 

M1 43 dB 50 dB 
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5.6.6. Hatásterületek zajvédelmi szempontú lehatárolása 

A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő.  

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából a telephelyen folyó 

hulladékhasznosítási tevékenység hatásterületét a telephely helyszínrajz szerinti elhelyezkedése 

szerint, a rendezési terv alapján, valamint a folytatott tevékenység bemutatásával és 

környezetének zajszempontú jellemzésével határoztuk meg. A telephelyen elhelyezkedő 

törőgéphez (hulladékkezelési, törési terület) – és az azt kiszolgáló gépcsoporthoz - képest a 

legközelebbi védendő objektum, a legközelebbi lakóház (M1 pont, Kál, Béke út, 170331 hrsz.) 

légvonalban kb. 115 m-re északi irányban található. A hulladékhasznosítás során az 

eddigiekhez képest plusz zajkibocsátással kell számolni, melyek az üzemi zajok kategóriájába 

tartoznak.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendelet 5. §-a alapján a jelen eljárás során be kell mutatni a hatásterületet. A rendelet 

9. § (3) bekezdése alapján a hatásterület meghatározásához meg kell állapítani a tervezett 

állapotot megelőző háttérterhelés mértékét. 

A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – 

nappal minden irányban műszaki becslés alapján LAa = 35 dB, mivel a környéken jelentős 

zajhatással bíró tevékenységek nem folynak.  

A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény 

zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a 

vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek 

már megfelel.  

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 

dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, - Esetünkben, Lke irányban nappal. 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel 

(6:00–22:00) 45 dB. – Esetünkben Gksz, Má területek felé. 
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A lehatárolási határértéket és a hatásterület nagyságát a következő táblázat tartalmazza.  

A zajvédelmi hatásterületek grafikus lehatárolás a mellékletben kerül bemutatásra. 

Irány 

Rendelet 

bekezdése* 

(nappal) 

Lehatárolási 

határérték 

L /dB(A)/ 

Hatásterület 

határa a 

zajforrástól /m/ 

Nappal Nappal 

M1 felé 

(Lke területen) a) 40 163 

A tevékenység közvetlen 

környezetében 

(Gksz, Má területeken) 

e) 55 37 

*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.  

A fenti értékeket akadálytalan hangterjedést feltételezve számítottam, azonban az alkalmazott 

technológia során a gépek ritkán vannak folyamatosan, egy időben a telephely védendő 

objektumokhoz legközelebbi részén. Megjegyzendő továbbá, hogy a hulladékgyűjtő terült 

lakóterülethez legközelebbi részén a már tört inert hulladék kerül elhelyezésre, melyet nem kell 

kezelni csupán itt anyagmozgatás történik, mely sokkal kisebb zajterhelést okoz. A  

védendő objektumok Béke út lakóházaihoz legközelebb lévő telephelyi területen, csak a tört 

inert hulladék tárolása történik, amely halmok zajcsillapító hatással bírnak, melyet nem 

kalkuláltam bele a számításba, ezért a számított értékeknél biztosan kedvezőbb üzemállapotok 

alakulnak ki. 

A hatásterület térkép lehatárolása a mellékletben található. 

 

A zajterhelés összefoglaló értékelése 

 

A fenti számítások eredményei szerint megállapítható, hogy környezetvédelmi szempontból 

a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségek biztosíthatóak, határérték túllépés lakott 

területen nem várható a tevékenységből, a zajvédelmi hatásterületen védendő objektumok 

is találhatóak. Mivel a számítás szakirodalmi adatokra épül, és becsléseket tartalmaz, 

normál üzemi körülmények között javasolt ellenőrző zajmérés elvégzése. Légifelvételen 

lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület, melyet a mellékletben csatoltunk.  
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5.6.7. Zajkibocsátás – a szállításra visszavezethető zaj 
A környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-

EüM rendelet 3. számú melléklete szerint a vonatkozó határértékek a következők: 

Területi funkció 

Határérték (dBA) 
Gyűjtőút; összekötőút; 

bekötőút; egyéb közút… 
Autópálya, autóút, I. rendű 

főút, II. rendű főút, ….. 
06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi 
terület, védett természeti terület kijelölt 
része 

55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű) 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 
vegyes terület 65 55 65 55 

Gazdasági terület és különleges terület 65 55 65 55 
 
 

A tehergépkocsik átlagos sebessége a számítással bemutatott utakon lakott területen kívül 70 

km/h körül várható, míg lakott területen belül 40 km/h.  

AZ ÉRINTETT ÚTVONALAK ÉS FORGALMI ADATAIK 

 
115000 (t/év) / 1,7 (t/ m3) = 67647 m3 / 260 (munkanap) = 260,18 (m3/nap) / 13 (m3/forduló) = 

20 /20,01/ (forduló/nap)  40 (elhaladás/nap)  

 
A Megbízó tárgyi tervezett tevékenységével, a környék építési, karbantartási munkáihoz 

használt alapanyagokat kívánja kiváltani, tehát a hulladékhasznosítási tevékenység 

beindulása kiváltja a környéken az ilyesfajta tevékenységhez kötődő alapanyag (építési- 

bontási hulladék - föld, osztályozott kavics, homok, bazalt, murva) ki - és beszállítása által 

generált forgalom egy részét, így a fenti forgalmat nem tekinthetjük teljes nettó 

forgalomnövekedésnek.  

Megbízó elmondása, piacfelmérés, üzleti terve szerint az építőipari tevékenységek során 

felhasználásra kerülő alapanyagok (osztályozott kavics, zúzalék, töltőföld, stb ) kb. 60-80 %-a 

helyettesíthető a tervezett tevékenység során előállításra kerülő hasznosított hulladékkal, 

ennek értelmében csak a fenti növekmény 20 - 40 %-val kellene számolni. 

 

A telephelyre a környékről történik a ki és a beszállítás, a szállítási útvonal lakóterületeket 

(belterületeket) érint. A telephelyet a 3208. számú Kápolna- Tenk összekötő útról lehet 

megközelíteni Az érintett útszakaszon 40 elhaladás/nap a növekményre lehet számítani. Amely 

a megbízó elmondása alapján 50%-ban Kál település irányában és 50 %-ban Kápolna település 

irányába fog haladni. 

 



FÜZES-TEAM Kft.                                           tervezett hulladékhasznosítási tevékenységének előzetes vizsgálata  

 

                 45/69 
 

 

 
 

A szállításra vonatkozó forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által publikált „Az 

országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadvány alapján 

határoztuk meg. 

 
A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kápolna irányába) 

A számlálóállomás száma: 5593 

Növekmény: 20 tehergépjármű elhaladás/nap 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 3+727 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
2251 497 64 8 13 28 48 36 1 55 112 
 
 
A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kál, Erdőtelek, Tenk irányába) 

A számlálóállomás száma: 9520  

Növekmény: 20 tehergépjármű elhaladás/nap 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 3+727 – 14+674 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
508 189 25 8 16 11 10 14 0 20 9 
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ZAJSZÁMÍTÁSOK 
 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet – továbbiakban: KvVM rendelet - szerint: 

- 2., 3., 4., 5. számú mellékletében megadott mérési, számítási módszerrel kell meghatározni azzal az 

eltéréssel, hogy a végeredményt LAm zajmutatóban a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott megítélési helyre kell megadni.  

 

Jellemzők: 

-a Rendelet 5. sz melléklet 1.16. pontja alapján, a legnagyobb és legkisebb járműsebesség 

számtani átlaga: 40 km/h, 

-az útburkolat érdességétől függő korrekció: az ingatlanok megközelítésére szolgáló útszakasz 

aszfalt burkolatú, B akusztikai érdességi kategória, értéke (K): 0, 67 (régi); 0 (új) 

-a Rendelet 5. számú melléklet, 4.3. pontja alapján képzett forgalmi adatok: 

 

Napközbeni óraforgalom: Qin  I. Q1,napköz= 0,78*ÁNFI/12 

     II. Q2,napköz= 0,77*ÁNFII/12 

     III. Q3,napköz= 0,773*ÁNFIII/12 

 
Esti óraforgalom:Qin   I. Q1,este= 0,015*ÁNFI/4 

     II. Q2,este= 0,148*ÁNFII/4 

     III. Q3,este= 0,145*ÁNFIII/4 

Éjjeli óraforgalom:Qin   I. Q1,éjjel= 0,07*ÁNFI/8 

     II. Q2,éjjel= 0,075*ÁNFII/8 

     III. Q3,éjjel= 0,082*ÁNFIII/8 

 

/éjszakai szállítás nem lesz/ 

 

Jármű kat. Ai K Bi Ci Di Ei Fi p 

I. 2 0,49 2,92 3,03 2 2,62 3,92 0 

II. 2,4 0,49 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 0 

III. 2,7 0,49 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 0 

 

- a Rendelet 2. számú melléklet, 4.3. pontja alapján képzett forgalmi adatok: 
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A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kápolna irányába) 

A számlálóállomás száma: 5593 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 3+727 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
2251 497 64 8 13 28 48 36 1 55 112 
 
Növekmény: 20 tehergépjármű elhaladás/nap 

LAKOTT TERÜLETEN BELÜL (V=40 KM/H) 
JELENLEGI ÁLLAPOT  
 

járműkategória I II III 

Jármű/nap 2748 244 120 

Napközbeni óraforgalom (Qn,napköz) 178,62 15,80 7,73 

Esti óraforgalom (Qn,este) 103,05 9,03 4,35 

Kt, napköz 73,32 77,24 81,21 

KD,napköz -9,80 -20,33 -23,44 

KD,este -12,19 -22,76 -25,94 

 
LAeq (7,5) = 64,74 dB   

 

LAKOTT TERÜLETEN BELÜL (V=40 KM/H) 
TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE UTÁNI ÁLLAPOT 
 

járműkategória I II III 

Jármű/nap 2748 244 140 

Napközbeni óraforgalom (Qn,napköz) 178,62 15,80 9,02 

Esti óraforgalom (Qn,este) 103,05 9,03 5,08 

Kt, napköz 73,32 77,24 81,21 

KD,napköz -9,80 -20,33 -22,77 

KD,este -12,19 -22,76 -25,27 

 
LAeq (7,5) = 64,87 dB   



FÜZES-TEAM Kft.                                           tervezett hulladékhasznosítási tevékenységének előzetes vizsgálata  

 

                 48/69 
 

A szállítással érintett 3208. számú Kápolna - Tenk összekötő útra vonatkozó forgalmi adatok 

(Kál, Erdőtelek, Tenk irányába) 

A számlálóállomás száma: 9520  

Érvényességi szakasz határszelvényei: 3+727 – 14+674 km szelvények  

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
508 189 25 8 16 11 10 14 0 20 9 
 

Növekmény: 20 tehergépjármű elhaladás/nap 

LAKOTT TERÜLETEN BELÜL (V=40 KM/H) 
JELENLEGI ÁLLAPOT  
 

járműkategória I II III 

Jármű/nap 697 70 43 

Napközbeni óraforgalom (Qn,napköz) 45,31 4,53 2,77 

Esti óraforgalom (Qn,este) 26,14 2,59 1,56 

Kt, napköz 73,32 77,24 81,21 

KD,napköz -15,76 -25,76 -27,90 

KD,este -18,15 -28,19 -30,39 

 
LAeq (7,5) = 59,17 dB   

 

LAKOTT TERÜLETEN BELÜL (V=40 KM/H) 
TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE UTÁNI ÁLLAPOT 
 

járműkategória I II III 

Jármű/nap 697 70 63 

Napközbeni óraforgalom (Qn,napköz) 45,31 4,53 4,06 

Esti óraforgalom (Qn,este) 26,14 2,59 2,28 

Kt, napköz 73,32 77,24 81,21 

KD,napköz -15,76 -25,76 -26,24 

KD,este -18,15 -28,19 -28,73 

 
LAeq (7,5) = 59,61 dB   
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A tárgyi telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás az érintett 

településeken érzékelhető növekedést nem okoz a lakosság számára. Az össztevékenységből 

származó zajterhelés, általában elhanyagolható mértékű zajterhelés növekedést jelenthet lakott 

területeken (0,13 és 0,44 dB), amely tényleges érzékelhető változást nem jelent.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz, 

ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja. 

Fenti részletes számítások tekintetében megállapítható, hogy a kapcsolódó szállítási 

tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol. 
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5.7 Természet és tájvédelem 

 
5.7.1.  A tervezési terület környezetének ismertetése, növényföldrajzi besorolása és 

növényzete 

A tervezési terület a Gyöngyösi-sík kistáj része. A Kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye területén helyezkedik el.  

Kál nagyközség Heves megyében található. A terület jellemzését a kistáj jellemzésén keresztül 
tehetjük meg. 

 

Domborzati viszonyok 

A kistáj 94 és 198 m közötti teraszos hordalékkúp síkság. A felszín orográfiailag kétarcú. Ny-i 
része a Tarna és a Gyöngyös síkja alacsonyabb, csaknem teljesen sík, felszínét folyóvízi 
formák fedik. A K-i rész közepétől 5-10m es peremmel emelkedik ki a Tarna hordalékkúpjának 
megmaradt K-i szárnya (Hevesi-homokhát). Átlagosan 5 m/km2 relatív reliefű, hullámos 
síkság, felszínét a szél formálta. 

 

Földtani adottságok 

A feküt adó több száz m vastag felsőpannóniai üledékek D-felé vastagodnak. Ezekre jelentős 
vastagságú, kaviccsal, durva homokkal jellemezhető pleisztocén hordalékkúp anyag települt. 
Ezek a rétegek jelentős kavicskészletet tartalmaznak (Kálon is).  A tartós süllyedés 
következtében a felszínen, és a felszín közelében csak felsőpleisztocén és holocén üledékek 
vannak. 

 

Éghajlat 

Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhető kistáj. Évente 1950-2000 óra 
napfénytartamra számíthatunk. Nyáron 780-790, télen 190 óra körüli a napsütés. Az évi 
középhőmérséklet 10,0 ˚C, a tenyészidőszaké Ny-on 16,8 K-en eléri a 17,0 ˚C-t. 

550-600 mm közötti évi csapadék valószínű, ebből a tenyészidőszakban 340-380 mm várható. 
Átlagosan évente 35 napon át a talajt összefüggő hó borítja, átlagos maximális vastagsága 16-
18 cm. 

A leggyakoribb szélirányok az Ny-i és az K-i, átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
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Vízrajz 

A tájnévvel ellenkezőleg a Tarna vízrendszere tölti ki. A Tarnának Aldebrőtől Jákóhalmáig 
tartó 49 km-es szakasza tartozik ide. 

Mellékvizeket a Kígyós-patak kivételével csak jobbról kap. Ezek a Tarnóca, a Bene-patak, 
Gyöngyös-patak, Ágói-patak. Valamennyien a Mátrában erednek és az ottani lefolyási 
viszonyokat közvetítik a kistájra. A terület száraz, gyenge lefolyású és vízhiányos. Az árvizek 
kora nyári csapadékos periódusban vannak, míg a kisvizei a száraz őszön általánosak.  A 
vízminőség a sok kommunális szennyezés miatt III. osztályú. Csupán négy kis természetes tava 
van, melynek együttes területe 3,5 ha. 

A Talajvíz mélysége a terület É-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-re már mindenütt 2-4 
m között van. Mennyisége Káltól Tarnaörsig 1-3 l/s km2 , máshol nem számottevő. Kémiai 
jellege kalcium-magnézium-hidrogékarbonátos. Keménysége Káltól lefelé a Tarna mentén 25-
35 nk, máshol 15-25 nk. 

A rétegvíz mennyiségét általában 1 l/s km2 alá becsülik, Az artézi kutak száma sok, mélységük 
100-200 m között van átlagosan, vízhozamuk nem éri el a 100 l/p-et, demélyebb fúrásokból 
tekintélyes vízmennyiséget is nyernek.  

 

Növényzet 

Fragmentális természetközeli gyepekkel (10%) tarkított kultúrtáj, ahol az erdők aránya igen 
alacsony (<1,5%). A kistáj északi részén a hegylábperem flóra- és vegetáci¬ógazdagító hatása 
még érvényesül (Csörsz-árok, határmezs¬gyék). A gyepek délebbre jórészt szikesedő legelők 
és kaszálók, helyenként szikeserdei magaskórósokkal. A táj keleti és délnyugati részén a 
homoki vegetáció a jellemző, gyepek inkább csak délen maradtak fenn az érintkező jászsági 
kistájjal rokonítható növényzettel. A mezofil – sok esetben kollin – jellegű flóraelemek a 
vízfolyások mentén (Tarna, Tarnóca, Bene-p., Ágói-p., Külső-Mérges) hatolnak délre. A 
ligeterdők jobbára teljesen felszámolódtak, kurió¬zumként kisebb égerliget maradt fenn (Kál). 
A kistáj telepített erdei sokszor értékes erdőssztyepfoltokat őriztek meg. Ártéri jelleggel kevert 
lösztölgyes maradványa jászdózsai Pap-erdő. Özönnövények a vízfolyások mentén, illetve a 
homoki parlagokon és kultúrerdőkben jelentősek. 

A hegylábperemi löszvegetáció maradványa a Thlaspi jankae, Dianthus collinus, Echium 
maculatum, Arenaria procera és Vinca herbacea. Jóval gyakoribb, általánosan elterjedt a 
Phlomis tuberosa és Ornithogalum pyramidale. Erdőkben helyenként az Acer tataricum, Melica 
altissima és Rosa gallica is fennmaradt, míg egykori vízfolyások mellett jelentős állománya van 
a Peucedanum officinale, Aster sedifolius és Iris spuria fajoknak. Szikeseken jellemző a 
Pholiurus pannonicus, Trifolium angulatum, T. retusum. Szórványos előfordulású homoki 
fajok: Plantago arenaria, Marrubium peregrinum, Trifolium diffusum. Patakok men¬tén, 
mocsárréteken gyakori a Clematis integrifolia, jellemző lehet a Colchicum autumnale, 
Thalictrum lucidum. 
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Gyakori élőhelyek: D34, OC, OB, F1b, F2; közepesen gyakori élőhelyek: F3, H5a, B1a, RB, 
BA, RC; ritka élőhelyek: H5b, H4, OA, B5, J4, L5, F1a, RA, P2a, B3, A3a, B2, B6, F5, J5. 

Fajszám: 600-700; védett fajok száma: 20-25; özönfajok: Asclepias syriaca 2, Solidago spp. 3, 
Reynoutria spp. 2, Amorpha fruticosa 2, Fraxinus pennsylvanica 2, Acer negundo 2, Prunus 
serotina 2, Robinia pseudoacacia 3, Ailanthus altissima 2. 

 

Talajok 

Az átmeneti táj jelleg a talajok tekintetében is megmutatkozik. A Mátra előteréből nyirokszerű 
agyagon, a illetve Nagyrédétől Ny-ra löszös anyagon csernozjom barna erdőtalajok képződtek, 
összesen 10% területi arányban. Mechanikai összetételük agyagos vályog, a löszön 
képződötteké vályog, termékenységük V. kategória.  A Hatvan környéki homokos területeken 
barnaföldek találhatók (3%). A Káltól D-re húzódó homokterületeken gyenge termőképességű 
kovárványos barna erdőtalajok keletkeztek 2% területi kiterjedésben. A barnaföldek 
homokterületeihez csatlakozóan humuszos homoktalajok is előfordulnak (1%). 

A löszös üledékeken összesen 22 %-os területi arányban réti csernozjom talajok fordulnak elő 
ezek foként szántók. A táj mélyebb fekvésű löszös üledékein többnyire agyagos vályog 
mechanikai összetételű mészmentes réti talajok találhatók 45%-os részarányban. A kedvező 
termékenységű réti talajok főként szántóként hasznosulnak. A patakvölgyek öntésein kialakult 
nyers öntéstalajok kiterjedése 1 %. A kistájban változatos elhelyezkedésben főként a réti 
talajok közé ágyazottan réti szolonyecek (9%) és szteppesedő réti szolonyecek (5%) is 
előfordulnak. Igen gyenge termőképességűek, legelőként hasznosulnak. 

 

5.7.2.  A tervezési terület természetvédelmi besorolása 

A tervezési terület Kál település belterületén helyezkedik el, a Kápolna felé vezető út (Kápolnai 
út 12 sz) mellett.  Az ingatlant K-ről út és ipari hasznosítású ingatlanok, D-ről szintén ipari 
területek, Ny-ról mezőgazdasági területek, É-ról lakóterület határolja. Az ingatlan nem része a 
Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és Védett Természeti Területnek, illetve nem tartozik a Natura 
2000 hálózathoz sem. A tervezett beruházáshoz a legközelebbi természetvédelmi szempontból 
jelentős terület a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet védett területei, a legközelebbi 
pontja kb. 3,7 km-re DNy-ra található. 
A legközelebbi Natura 2000 oltalom alatt álló területek a Hevesi-sík Kiemelt jelentőségű 
madárvédelmi terület HUBN 10004 részei. A vizsgált ingatlantó D-re az M3-as autópálya 
túloldalán találhatók (Kb. 2,5 km-re)  
 
 „Ex lege” védett természeti érték előfordulásáról nincs adat a vizsgált területen illetve annak 
közelében, továbbá sem a barlangkataszter, sem a forráskataszter nem tartalmazza a vizsgált 
ingatlant. 
Kunhalom, földvár nincs a területen. 
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1. ábra: a vizsgált terület elhelyezkedése 

 

 

2. ábra: A vizsgált terület viszonya a legközelebbi védett természeti 

területekkel  
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3. ábra: A vizsgált terület viszonya a legközelebbi Natura 2000 területekkel 

 

 

5.7.3. A tervezési terület élőhelyei 

A Kál hrsz-ú 1579 Hrsz-ú kivett „Kivett iparterület” bejegyzésű ingatlan jelenleg telephelyként 
hasznosított. 

 

A területen a korábbi ipari tevékenység miatt a természetes vegetáció már nem lelhető fel. Az Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerint a következő élőhely találhatók az területen: 

Telephelyek, roncsterületek (U4) 
 
A vizsgált terület területe egy része burkolt (50%), a további részei romtalajjal borítottak, 
melynek mikroklímája, a talaj vízgazdálkodása és termőképessége egyaránt a félsivatagi-
sivatagi élőhelyekéhez közelít. A bolygatott felszíneken magaskórós, ruderális gyomtársulás és 
taposott gyomtársulás illetve spontán felnőtt gyomfák a jellemzőek. 
 

A roncsterületeken többnyire az útszélek ruderális növényzetének fajai jelennek meg, azzal a 
különbséggel, hogy populációikat nem szabályozza az útszéleken végbemenő taposás. Rajtuk 
kívül jelentős mennyiségben jelentkeznek invazív, tájidegen gyomok.  
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A Kápolnai út felőli teleknyél (bevezető út) fásítással övezett terület, valamint a terület Ny-i 
oldala szintén egy fásított, parkosított rész. Előforduló fafajok a fekete nyár (Populus nigra), a 
fehér fűz (Salix alba) az akác (Robinia pseudoaccacia), a nyugatai tuja (Thuja occidentalis), 
keleti platán (Platanus  orientalis), kislevelű hárs (Thilia cordata). 
 
 
Jellemző lágyszárú fajok: nád, (Praghmites australis), siskanád tippan (Calamagrostis 
epigeios) fekete üröm (Artemisia vulgaris), közönséges tarackbúza (Elymus repens), mezei 
katáng (Cichorium intybus), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), egynyári seprence 
(Stenactis annua), csillagpázsit (Cynodon dactylon), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), 
kövér porcsin (Portulaca oleracea), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), szöszös ökörfarkkóró 
(Verbascum phlomoides). Megtalálható még a közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) a 
szarvaskerep (Lotus corniculatus), helyenként a nagy csalán (Urtica Dioica) a mezei 
iringó (Eryngium campestre) héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus) is. 
 
 
A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. 
A biológiailag aktív felületek meghatározása. 
 

A terület Kál korábban is ipari tevékenységgel érintett részén található, az iparterületen zajló 
munkálatok, az ipari tevékenység, (de már az azt megelőző mezőgazdálkodás is) a korábbi 
természetes élőhelyeket teljes mértékben átalakította. 
 A tervezett új tevékenység megvalósulása során a bolygatott helyekre jellemző ruderális 
vegetáció fennmaradása várható. Jelenleg biológiailag aktív felületnek tekinthetők az 
ingatlanon lévő roncsterületek, melyek várhatóan a tervezett tevékenység során is 
fennmaradnak 
 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 
megjelölése. 
 

A tervezett tevékenységre minden élő szervezet egyformán érzékenyen reagál, mivel a meglévő 
élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terület fajkészletében már 
korábban végbement ez a folyamat, a továbbiakban annak jelentős negatív változására már nem 
kell számítani. A vizsgált terület a legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló területtől, 
és Natura 2000 területtől jelentős távolságra helyezkedik el. A védett Natura 2000 területek 
állapotára a tervezett tevékenység jelentős hatást nem gyakorol. 
 

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása. 
 

A tervezési terület természetes és természet közeli vegetációja a korábbi tevékenységek 
következtében teljesen megsemmisült, a zömében tájidegen fajokból álló fa és cserjefoltokon, 
ruderáliákon kívül csak roncsélőhelyek találhatók. A terület élőhelyei tehát már a tervezett 
beruházás előtt is jelentősen károsodtak. Természet közeli élőhelyek semmilyen formában nem 
fordulnak elő. 
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5.7.4.  Tájvédelmi vonatkozások 

A terület jelen állapotában önálló tájökológiai funkcióval nem bír, azaz nem önálló tájökológiai 
egység. 

  

A mezőgazdasági hasznosítás alatt álló kultúrtáj monotonitását mindössze kisebb erdősávok, 
árkokat kísérő fasorok szakítják meg. A vizsgált területen a korábbi hasznosítás után a 
telephely egy növényzettel övezett zöld foltként jelenik meg. A tervezett új tevékenység a 
burkolt területen fog zajlani, növényzet eltávolítására nem kerül sor. A tervezett 
hulladékhasznosítási tevékenység a tájképi hatásában a jelenlegi állapothoz képest, jelentős 
változást nem jelent. 

 

Az előző munkarészt készítette: Molnár András táj- és természetvédelmi szakértő 

 

Felhasznált irodalom: 
• Magyarország kistájainak katasztere. 2. kiadás. Szerkesztő: Dövényi Zoltán. MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet, Budapest, 2010. 

• Magyarország Erdészeti Tájai. Szerkesztő: Halász Gábor. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 2006. 

• honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2022. május 23-i állapot 
alapján. 

•  Heves Megye Helyi Jelentőségű Védett Természeti Területei. 2014. Pro Vértes Közalapítvány 
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5.8. Veszélyes anyagok, hulladékok 

5.8.1. Üzemeltetés 
 

A telephelyen végzett munkálatok során a következő hulladéktípusok keletkezésével kell 

számolni, illetőleg kezelésüket kell megoldani (a hasznosított hulladékok nem ide tartoznak): 

  különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékok (vegyszer (takarításhoz) és 

védőfelszerelés használat, havária), 

  kommunális hulladékok (kizárólag saját szociális eredetű). 

 
 

A hulladékok megfelelő kezeléséért - mindaddig, amíg azt megfelelően dokumentálva át nem 

ruházza – az engedélyes felel: az elszállításig olyan helyen és módon kell gyűjteni, hogy az a 

környezetvédelmi előírásoknak megfeleljen. 

A szállítás során – melyet engedéllyel rendelkező alvállalkozó végez - a rakományt mindig úgy 

kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.  

 

5.8.2. Veszélyes hulladék 

 
A munkálatok végzése során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen korlátozott 

mértében következhet be, jelentős mennyiségű veszélyes hulladék keletkezéssel gyakorlatilag 

csak esetleges havária helyzetben kell számolni. 

Ezen havária helyzetet gépek (kamionok, tehergépjárművek) meghibásodásából eredő 

olajcsepegés, amelynek kármentesítése során keletkezhet olajjal szennyezett hulladék. 

Keletkezése esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, illetve havária tervben foglaltak 

szerint kell eljárni. Kis mennyiségű veszélyes hulladék az alkalmazottak által használt 

munkaruha és egyéni védőeszköz esetleges szennyeződéséből, elhasználódásából keletkezhet, 

valamint az esetleges olajfolyások felitatásából (azonosító kód: 150202*).  

Előző hulladéktípuson túl a takarításhoz használt vegyszerek, esetleges kenőanyagok (olajok, 

csavarlazító) csomagolási hulladékai (azonosító kód: 150110*) keletkezhetnek. Ezen 

hulladékokat a keletkezésük helyén (karbantaró műhely) elhelyezett folyadékzáró edényzetben 

gyűjtik, mely az egyértelmű azonosíthatóság érekében felcímkézésre kerül. 
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 A veszélyes hulladékokat a telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 0,5 évig gyűjtik, 

majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át. A keletkező hulladékokról naprakész 

hulladék nyilvántartást vezetnek, mely megfelel a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmi 

követelményeinek 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat (lásd alábbiakban) munkahelyi gyűjtőhelyen 

gyűjtik, az adott hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetekben 

(feliratozott acélhordók). 

A folytatni kívánt tevékenység során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezése várható  

HULLADÉK 

azonosító 
kódja megnevezése 

várható 
mennyisége 

(kg/év) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladék 25 

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

20 

 

5.8.3. Kommunális hulladékok 

Kommunális hulladékok keletkezésével szintén csak minimális mennyiségben kell számolnunk, 

hiszen maga a munkavégzés ilyen típusú hulladékok keletkezésével nem jár. 

A munkavégzés helyén a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtése, ártalmatlanítása a 

közszolgáltató által megoldott, a tevékenység megkezdése előtt a közszolgáltatási szerződés 

megkötésre kerül. 
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5.9. Felhagyás 
 

Tevékenység felhagyásának terve. 

 

Feladat Határidő 

(nap) 

Felelős 

A telephelyre történő 

hulladékbeszállítás 

megszüntetése 

azonnal ügyvezető 

A telephelyen lévő hulladékok 

hasznosítása. 
30 ügyvezető 

Hulladékokról adatszolgáltatás 

nyújtása a Környezetvédelmi 

hatóságrészére, HIR-ből történő 

törlés. 

30 
környezetvédelmi 

megbízott 

Telephely felhagyásával 

kapcsolatos egyéb hatósági 

ügyintézés. 

45 ügyvezető 

Egyéb ügyintézés. 45 ügyvezető 

Fizikai értelembe vett 

utógondozás 
nem szükséges ügyvezető 

 

A felhagyási fázisban a raktáron (készleten) lévő hulladékok hasznosításán kívül más 

tevékenységet nem kell végezni. 

A tevékenység felhagyása után a telephely illetve az azon található építmények megmaradnak; 

azokat a tulajdonos hasonló vagy egyéb célokra hasznosíthatja. A tevékenység felhagyása során 

hulladék, környezetszennyezés nem maradhat vissza. 

 

6. Monitoring rendszer 

 

A vizsgált tevékenység vonatkozásában a fentiekben bemutatottak alapján külön monitoring 

rendszer kialakítása nem indokolt.  
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7. Havária 

 

Intézkedési utasítások, kárelhárítási, havária terv 

 

1. Riasztás, tájékoztatások 

 

Telefonszámok: 

 

Mentők 

Tűzoltóság 

Rendőrség 

Központi Segélykérő 

104 

105 

107 

112 

 

2. Vészhelyzet, baleset jelentése 

 Ki jelent: -   A név és a hely megadása. 

 Hol történt: -   Az esemény helyének pontos megadása. 

 Mi történt: -   Az esemény leírása (tűz, baleset, robbanás, környezetszennyezés, stb.) 

- A sérültek számának, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megadása,  

beszorult sérültek vannak-e. 

 

 

3. Teendők a szállítás során bekövetkező veszélyhelyzet, havária esetén 

a. Gépjármű motorjának leállítása 

b. Védőeszközök (mellény, kesztyű, stb.) felvétele 

c. Gyújtóforrások eltávolítása 

d. Dohányzási tilalom betartása 

e. A terület, út biztosítása, az ott tartózkodók figyelmeztetése, elakadásjelző háromszög 

felállítása. 

f. Illetéktelenek távoltartása 

g. Illetékes hatóságok tájékoztatása 

Területileg illetékes hatóságok értesítési adatai 

 

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság- Egri kirendeltség 

3300 Eger, Klapka György u. 11   

Tel.: +36 36 510-230 
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Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.    

Tel.: +36 1 224 9100  Fax: +36 1 224 9163 

Káresemény esetén éjjel-nappal hívható ügyeleti 

telefonszám 

+36 30 465 0224 

 

 

4. Elsősegély 

a. A sérülteket a veszélyhelyzetből azonnal ki kell hozni 

b. A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani 

c. A érintett bőrfelületet (ha lehetséges és szükséges) bő vízzel lemosni 

d. Lehüléstől védeni, légzés kimaradásakor mesterséges lélegeztetést alkalmazni. 

e. Orvosi segítséget kérni. 

f. Mentőket értesíteni, hívószám 104 

 

Riasztási terv, általános tennivalók vészhelyzet esetén: 

Ha a vállalkozás dolgozója munkavégzés során vészhelyzetet észlel, azonnal figyelmezteti az 

érintettet a veszélyre, illetve a sérülteket a vészhelyzetből kimenti, amennyiben ezzel saját testi 

épségét nem veszélyezteti. A sérültet szükség esetén elsősegélyben részesíti. Az esetleges 

egészségkárosodások mielőbbi csökkentése, elkerülése érdekében, szennyezett ruhadarabokat 

el kell távolítani.  

Az érintett bőrfelületet, szemet (ha lehetséges és szükséges) bő vízzel le kell mosni. Lehűléstől, 

kiszáradástól védeni kell a sérültet. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök a 

gépjárműveken – KRESZ előírás szerint – megtalálhatóak. 

A káreseményt észlelő mielőbb köteles értesíteni az ügyvezetőt és a környezetvédelmi vezetőt. 

Az ügyvezető köteles a vészhelyzetet előidéző tevékenységet leállítani. 

A kárelhárítási teendőket meghatározó vezető: ügyvezető, távollétében mindenkori helyettese, 

vagy a vészhelyzetet észlelő dolgozó 

 

Az értesített vezető szükség esetén értesíti a mentőket, területileg illetékes katasztrófavédelmi 

igazgatóságot, a rendőrséget, a megyei kormányhivatalt, akinek illetékes főosztályai 

(Népegészségügyi, Környezetvédelmi) szükség szerint intézkedést foganatosítanak. 
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A veszélyforrások izolálása: 

A vészhelyzetet észlelő dolgozó – a személyes egyéni biztonságát szem előtt tartva, 

(védeszközök alkalmazása) - megkezdi, majd az ügyvezetőtől kapott utasítások szerint folytatja, 

befejezi a kárelhárítást. 

A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt, kiömlött, kiszóródott, stb. anyag fajtáját, 

és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást. Amennyiben a havária esemény telephelyen, 

vagy közvetlen közelében következik be igénybe véve a megjelölt, szabadon hozzáférhető 

helyen fedett fém ládákban, hordóban, kannákban tárolt mentesítő, felitató anyagokat. A 

mentesítő anyagok tárolására szolgáló edényzet megvédi a mentesítő anyagot a csapadéktól, 

hogy felhasználása esetén az funkcióját maradéktalanul be tudja tölteni. A mentesítő anyagok 

mellett azok kiszórására és összegyűjtésére alkalmas eszközöket (pl. lapátok, seprűk, gyűjtő 

edényzetek) is tárolni kell. Ezen felszereléseket a gépjárműveken is tartani kell. 

A vészhelyzettel érintett terület környezetéből lehetőség szerint eltávolítja a veszélynek kitett 

tárgyakat. Riasztja az esetlegesen érintett többi dolgozót, távol tartja az illetékteleneket. 

 

Kárelhárítási módok 

 

- Teendők szilárd anyag kiömlése esetén 

 

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani. A kiömlött veszélyes anyagot be kell 

azonosítani, veszélyességi jellemzőjét meg kell határozni a biztonságtechnikai adatlapja, vagy 

hulladék besorolása szerint. Amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, megfelelő 

egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén tüzének oltására alkalmas tűzoltó 

készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek. 

Meg kell akadályozni, hogy szilárd szennyeződés kerüljön termőföldre, vízbe, csatornába. A 

szél általi elhordást meg kell akadályozni szükség esetén hálóval, ponyvával.  

Göngyöleg sérülés esetén a göngyöleget ki kell javítani vagy ki kell üríteni. 

Az eseményt az illetékes hatóságoknak jelenteni kell (megyei kormányhivatal illetékes 

főosztályai - Népegészségügyi, Környezetvédelmi) amennyiben a kiömlött anyag közmű 

csatornába, felszíni, felszín alatti vízbe jutott. 
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- Teendők folyékony anyag kiömlése esetén: 

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani. 

A kiömlött veszélyes anyag beazonosítása (biztonságtechnikai adatlap, hulladék besorolás) után 

- amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, - megfelelő egyéni védőeszközt, 

fokozottan tűz és robbanásveszély esetén a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell 

biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek. 

Meg kell akadályozni, hogy folyékony szennyeződés kerüljön termőföldbe, közműcsatornába, 

felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezést száraz homokkal, földdel, fűrészporral, egyéb 

itatóanyaggal fel kell itatni. Amennyiben veszélyes hulladéknak minősülő anyag került 

felitatásra, az így felitatott anyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és 

hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hasznosító / ártalmatlanító helyre kell szállíttatni. 

 

- Járművek borulása: 

A balesetet, borulást észlelő dolgozó azonnal értesíti a mentőket, amennyiben személyi 

sérüléssel járó baleset történt, majd értesíti az ügyvezetőt. Üzemanyag és olajfolyás észlelése 

esetén lehetőség szerint el kell tömedékelni a lyukadást, a további veszélyes anyag kiáramlás 

megszűntetésére. A gyújtóforrásokat el kell távolítani és meg kell kezdeni a folyadék átfejtést 

annak hatásainak ellenálló edényzetben. A munkahelyi vezető értesíti a környezetvédelmi 

megbízottat, aki szükség esetén intézkedik további hatóságok bevonásáról (megyei 

Kormányhivatal – illetékes főosztályai könyezetvédelmi, népegészségügyi, esetleg a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság).  

A járművel boruláskor bekövetkezett szilárd anyag kiömlését a "Teendők szilárd anyag 

kiömlése esetén ", folyékony anyag kiömlését a " Teendők folyékony anyag kiömlése esetén " 

című részben leírtak szerint kell kezelni. 

 

Természeti csapás esetén a kárelhárítást meg kell kezdeni, a polgári védelem utasításait 

maradéktalanul be kell tartani. 

A havária esemény bekövetkezése esetén az abban résztvevő személyeknek a havária tervben 

szereplő utasításokat be kell tartani.  

A technológiai előírások maradéktalan betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés 

nem következhet be. 
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8. Klíma  
 
Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár 

természetes változékonyság, akár emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai 

már jelenleg is érzékelhetők, és a hatások a jövőben egyre érezhetőbbé válnak majd.  

A hőmérsékleti és csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak 

köszönhetően az éghajlat változékonysága várhatóan megnő majd, aminek következtében 

gyakoribb és súlyosabb természeti csapások várhatók: erős viharok sok csapadékkal és 

nagysebességű széllel, folyami és villámárvizek illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, 

erősebb UV-B sugárzás, stb.  

 

Érzékenység  

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. 

Az érzékenysége elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas: hőségnapok és 

hőhullámos napok számának növekedése, 30 mm-t elérő csapadékos napok számának 

növekedése, felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése, villámárvíz 

gyakoriságának és intenzitásának növekedése, árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése, tömegmozgás gyakoribb előfordulása, erdőtüzek gyakoriságának növekedése.  

 

Kitettség  

A kitettség azt jelenti, hogy többek közt az infrastruktúra is, illetve az emberek jelen vannak 

egy, az éghajlatváltozással érintett területen. Így ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek, 

vagy egyéb éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak. A telephelyek és csarnokok 

szempontjából a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának változás és az erős 

viharoknak való kitettség várható a jövőben. Egyéb érzékenységi szempontokból a projekt 

kitettsége alacsony.  

 

Kockázatok  

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt a burkolatok élettartama 

rövidülhet (repedések, deformálódó útburkolatok), a hőségnapok és hőhullámok számának 

növekedése szintén a deformálódáshoz járul hozzá. A csapadékos napok száma miatt a terület 

alap gyengülhet, az utak deformálódhat és repedezhet. 
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A kockázatok kezelése  

 

A csapadékos napok számának növekedése, és a viharok erősségének fokozódása miatt kiemelt 

figyelmet kell fordítani az épületalapok állékonyságára, a megfelelő vízgazdálkodásra, a 

lezúduló csapadék hatásainak védelmére (átereszek, elvezetések méretezése). 

 

Klímavédelemi szempontból a projekt hatásai:  

Összességében megállapítható, hogy a tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása 

nem jelentős. Közvetve a tevékenység klímavédelmi szempontból előnyösnek nevezhető, 

hiszen a hulladékok újrahasznosítását célozza. 

 

9. A hatásterületek 

 
 

 Földtani közeg, talaj vonatkozásában a tevékenységnek hatás nincs, ezért hatásterületet 

meghatározni nem kell. 

 Felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában hatásterület kialakulásával nem kell számolni, 

a telephelyen beton, tégla, aszfalt, föld és kövek, talaj hulladékokat hasznosítanak. 

 Ökológia vonatkozásában hatásterület a telephelyen kívül nem alakul ki. 

 Levegőtisztaság védelmi szempontból a hatásterület nagysága környezetvédelmi 

szempontból a legrosszabb esetet alapul véve 83 m. 

 Zajvédelem vonatkozásában a telephely működésére vonatkozó állapotokat figyelembe 

véve a hatásterület kiszámításra került, az elméleti hatásterület a törési tevékenység 163 m-

es körzete lakóterületen, illetve 37 m-es körzete gazdasági területen, melyen belül védendő 

objektumok is találhatóak.  

 A terület eddig is kereskedelmi és szolgáltató-gazdaság besorolású azon változtatás nem 

tervezett. 

 

10. BAT megfelelőség  

A www.ippc. kormany.hu oldalon elérhető BAT és BREF segédanyagok az építési – 

bontási hulladékok hasznosításával külön részletesen nem foglalkoznak, nincs rá 

elfogadott hazai BAT segédanyag, így csak az általános irányelvek alapján lehet 

összehasonlítani az alkalmazni kívánt technológiát a BAT-tal. 
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Értékelés szempont Alkalmazott technológia/intézkedés 

Környezetgazdálkodás: 

1. rendszer 

 

 

2. tevékenység részletezése 

 

 

 

 

 

3. kapcsolattartás 

(termelő/beszállító) 

4. képesítés 

 

1. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai 
szerint naprakész nyilvántartás vezetése fog 
történni. 

2. Az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló a 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai 
szerint üzemeltetési szabályzat készül és 
üzemnapló kerül majd vezetésre, melyben 
rögzítésre kerülnek a hulladékkezelés 
lényeges folyamatai, lépései. 

3. A hulladéktermelőkkel, beszállítókkal 
hulladékgazdálkodási tevékenységhez 
kapcsolódóan folyamatos a kapcsolattartás és 
az egyeztetés. 

4. A hulladékkezelésben részt vevő személyzet 
munka-, környezet, és tűzvédelmi oktatásban 
részesül. A hulladékkezelési tevékenységet 
felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel 
rendelkező ügyvezető irányítja.  

A hulladékbevitelre. kezelésre 

vonatkozó ismeretek, 

eljárások: 

1. Átvétel előtti eljárás 

 

 

 

 

2. Átvételi eljárás, tárolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szemrevételezéssel, szükség esetén 

laborvizsgálat (pl. TPH) meg kell győződni 

az átvételre felkínált hulladék összetételéről, 

szennyeződés mentességéről. Meg kell 

győződni arról, hogy az adott hulladék 

átvételére kiterjed az engedély (azonosító 

kód és mennyiségi korlátok!) 

2. A hulladék átvétel során szemrevételezéssel 

ellenőrizni kell az 1. pontban rögzítettek 

helytállóságát, mérlegelést kell 

végrehajtani, anyagminőség (azonosító kód) 

szerint kell tárolásra bekészíteni az anyagot 

a hasznosításig és az esetleges szennyezőket 

(pl. csomagolási hulladék maradék) ki kell 

válogatni és lehetőség szerint hasznosításra 
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3. Kezelési eljárás  

 

 

 

 

 

 

4. Minősítés (mintavétel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Átadás, felhasználás 

tovább kell adni szakcégnek. 

3. Az egyes hulladékokat jellegük szerint kell 

kezelni, pl. földet rostálni, osztályozni, 

nagydarabos anyagot letöretni, felhasználási 

céltól függően a szemcseméretet be kell 

állítani. A fémhulladékot a törőgép mágnes 

szeparátorával le kell válogatni és 

fémkereskedőnek átadni. 

4. Akkreditált mintavételt követően, 

felhasználási céltól függően, építőipari 

szabványokban rögzített paraméterek 

szerint kell vizsgálatokat végezni 

(szemeloszlás, alak, fagyállóság, stb.), 

illetve szükség szerint kémiai vizsgálatokat 

is kell lefolytatni, majd az eredmények 

alapján jegyzőkönyvet és 

teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani a 

felhasználhatóságról és így a 

hulladékstátusz megszűnéséről. 

5. Az előállított termék a 
teljesítménynyilatkozatban foglalt célokra 
használható fel, illetve adható 

Irányítási rendszerek A Kft. jelenleg nem rendelkezik tanúsított 

minőségirányítási rendszerrel.  

Közüzem – és nyersanyag 

gazdálkodás 

(energia – és nyersanyag 

hatékonyság)  

A telephelyen a hasznosításra váró hulladékok 

gyűjtése akár több hónapig is történhet és egy 

néhány napos „csúcsüzemben” történik meg azok 

letörése, majd minősítése. A teljes 

hulladékhasznosítási tevékenység alapvető célja, 

hogy az építőipari cégek által használt bányászati 

alapanyagokat (homok, kavics, murva, zúzalékok) 

hulladékból előállított másodnyersanyaggal 

helyettesítse, takarékoskodva az ásványi 

nyersanyagokkal. 

Levegőbe történő kibocsátás A törések előtt locsolóautó bérlésével lehetőség van 

a hulladék nedvesítésére, mely által jelentősen 
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csökkenthető annak kiporzása. Emellett a 

megfelelő meteorológiai körülmények szerint 

történik a törési/darálás napok megválasztása (eső 

utáni időszak, párás idő), mert ilyenkor kevésbé 

porzik a hulladék, illetve hamarabb kiülepedik.  

Víz- és szennyvíz kibocsátás A technológiából szennyvíz nem keletkezik, 

vízfelhasználás a törés során lehet a hulladék 

nedvesítéshez, csökkentve a kiporzást, mely 

átmenetileg beépül a termékbe, de száraz 

időszakban el is párolog belőle. 

Másodlagosan keletkező 

hulladékok 

Az alapanyagként beérkező hulladékban lehetnek 

csomagolási hulladék maradványok (fólia, papír, 

fa) melyeket kiválogatnak és annak tisztaságától 

függően hasznosítónak értékesítenek. A törés során 

a vashulladék leválasztásra kerül a vasalt betonból, 

melyet fémkereskedőnek adnak át. 

Talaj, föltani közeg Normál üzemi körülmények között a talaj nem 

szennyeződhet. A terület jelenleg is ipari – 

gazdasági használatban van, gép és alapanyag 

tárolás folyt rajta, ezen használati jellegben nem 

történik változás. 

 

Fentiek alapján elmondható, hogy a Vállalkozás törekszik a mindenkori elérhető legjobb 

technika alkalmazására, környezettudatos magatartást folytat és környezetvédelmi szempontból 

támogatandó irányba fejleszti tevékenységét.  

 

11. Összefoglalás 

Az elvégzett előzetes vizsgálat alapján a tervezett építési-bontási hulladékkezelő telep a 

környezetre, emberi egészségre – a munka-, környezet-, tűzvédelmi előírások betartása mellett - 

veszélyt nem jelent, jelentős környezeti hatást nem okoz. 

 

Kál / Szombathely, 2022. június 8. 
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 MELLÉKLETEK 
 

1. Szakértői tevékenységet engedélyező dokumentumok másolata  

2. Hídmérleg rendelkezésre állásáról nyilatkozat 

3. Törőberendezés bérleti szerződés 

4. Zajvédelmi hatásterület lehatárolása 

5. Levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolása 

6. Tulajdoni lap 

7. Helyszínrajz 

8. PE/KTFO/03226-6/2021. számú nem veszélyes hulladék szállítási engedély 







FÜZES-TEAM Kft.                                           Előzetes vizsgálata - Zajvédelmi hatásterület 

 

163 m (40 dB) Lke területen 

37 m (55 dB) Gksz területen 
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