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Nyilatkozat 
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1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
Név:    „Bereg” Kereskedelmi Kft. 
Székhely cím:   4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 37. 
Telephely cím:   4800 Vásárosnamény, 0312/10 hrsz.  
KSH száma:    10541230-4677-113-15 
KÜJ:     101 477 271 
KTJ:     102 585 961 
Telephely helyrajzi száma:  4800 Vásárosnamény, 0312/10 hrsz.  
Cégjegyzékszám:   15-09-060858 
Adószám:    10541230-2-15 
 
A képviseletre jogosult adatai: 
Tóthné Gál Éva (an.: Bíró Ilona Margit) 
4845 Tákos, Bajcsy Zsilinszky utca 43. 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL 

JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A KÖZÉRDEK BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 
 
Előzmények 
 
„Bereg” Kereskedelmi Kft. (székhely: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 37., telephely: 4800 
Vásárosnamény, 0312/10 hrsz.) a 584-17/2015. számú határozat szerint hulladékgazdálkodási 
tevékenységet folytat a Vásárosnamény 305/1; 306 és 307 hrsz.-ú területen. 
A vállalkozás jelenleg a határozatban felsorolt hulladékokra vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok gyűjtését, szállítását és hasznosítást megelőző előkezelését végezheti.  
 
A vállalkozás a hulladékgazdálkodási tevékenységének bővítését tervezi a Vásárosnamény, 0312/10 
hrsz.-ú ingatlanon.  
 
A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek az alábbiak: 

- veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (előkezelés) és nem veszélyes 
hulladék hasznosítása: AUTÓBONTÁS; 

- fahulladék égetéssel történő energetikai hasznosítása; 
- nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (előkezelés): fémhulladék 

nem veszélyes papír- és műanyag hulladék; 
- valamint elektronikai hulladék előkezelése. 

 
Előzetes vizsgálat végzésének szükségessége 
A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan 
tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú 
mellékletben szerepel.  
 
Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormányrendelet 3. sz. mellékletének értelmében: 
106. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai, biológiai eljárással ártalmatlanító 
létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 
a) 10 t/nap kapacitástól 
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja 
ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 
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107. Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 
a) 10 t/nap kapacitástól 
b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja 
ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 
 
108. Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 
a) 5 t/nap kapacitástól 
b) méretmegkötés nélkül vízbázis védőövezetén 
(ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti 
területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 
 
A tervezett autóbontási tevékenység: 15 t/nap. 
Fahulladék égetéssel történő energetikai hasznosítása: 0,5 t/nap. 
Fémhulladék feldolgozása: 29,7 t/nap. 
Elektronikai hulladék előkezelése: 1,4 t/nap. 
Műanyag hulladék előkezelés: 16,8 t/nap 
Papír hulladék előkezelés: 21,4 t/nap 
 
A tervezett hasznosítás naponta:  

46,6 t/nap >10 t/nap → előzetes vizsgálat lefolytatása indokolt! 
 
Az előzetes vizsgálat kidolgozásának menete 
 
A tanulmány összeállításánál a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében 
megfogalmazott formai és tartalmi előírásokat vettük alapul. A tanulmány első szakasza az 
alapadatokat ismerteti. Ezt követően a hatótényezőket ismertetjük megjelölve azok mértékét és 
tartamát. A hatásfolyamatok és a hatásterületek meghatározását követően vizsgáljuk a jelenlegi 
terheléseket környezeti elemenként, számszerűsítjük a nélküle állapot paramétereit. A környezeti 
hatások fejezetben számításokon, modellezéseken és méréseken keresztül mutatjuk be a vizsgál t 
tevékenység környezeti hatásait, a hatások által indukált folyamatokat, megjelölve a kockázati 
tényezőket is. A számítások – melyeket már a hatástávolságok meghatározásánál is használtunk – 
szükség szerint szabványokon, másrészük egyéb tudományos módszereken alapulnak. 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 
 

3.1. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ 

AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 
 
A tervezett tevékenységeket a Vásárosnamény 0312/10 hrsz.-ú ingatlanon már kialakított telephelyen 
tervezik végezni. A telephely kialakítása a 2015-2017 között európai uniós fejlesztési támogatásból 
valósult meg. 
Telephely engedély száma: 6420-6/2016. 
TEÁOR: 4677 – Hulladék nagykereskedelmi tevékenység 
 
Beépítettség 
 
Vásárosnamény külterület 0312/10. hrsz. 
 
Telek terület:   13662 m2 
Burkolt terület:   5153,61 m2 + 1046,97 m2 = 6200,58 m2 
Beépített terület:  483,43 m2+148,31 m2 + 441,66 m2 = 1073,4 m2 
Beépíthetőség:   40,0 % 
Beépítettség:    7,86 % 
Megengedett zöldfelület:  20 % 
Zöldfelület arány:   ((6200,58 m2 + 1073,4 m2)/13 662 m2)) x 100= 53,24 % 
Beépítése:    szabadon álló 
Maximális építménymagasság:  7,50 m 
 
A telephelyen található létesítmények 
 
„A” jelű épület 

Hasznos alapterület: 461,76 m2 
Beépített alapterület: 483,43 m2 

 
Helyiségek és burkolatok: 

1. Takarító helység   2,30 m2  csúszásmentes kerámia 
2. Férfi WC    2,82 m2  csúszásmentes kerámia 
3. Női WC    2,79 m2  csúszásmentes kerámia 
4. Női mosdó zuhanyzó   2,30 m2  csúszásmentes kerámia 
5. Férfi mosdó zuhanyzó  2,30 m2  csúszásmentes kerámia 
6. Eladótér    49,74 m2  csúszásmentes kerámia 
7. Iroda     9,63 m2  csúszásmentes kerámia 
8. Folyosó    10,98 m2  csúszásmentes kerámia 
9. Női öltöző   5,89 m2  csúszásmentes kerámia 
10. Férfi öltöző   6,02 m2  csúszásmentes kerámia 
11. Konyha    11,79 m2  csúszásmentes kerámia 
12. Raktár     9,84 m2  csúszásmentes kerámia 
13. Kazánház    16,59 m2 csúszásmentes kerámia 
14. Tároló/kezelő tér   313,55 m2  ipari padló 
15. Veszélyes hulladék tároló  15,22 m2  saválló csúszásmentes kerámia. 

 
Épületszerkezeti adatok: 
Beton alap C16-32/KK. 
A teherhordók vasbeton szerkezetek, melyek betonminősége C16-16/K. 
IPE és I tartószerkezetek 10 cm hőszigetelt falpanelekkel METAL-SHEET T20 trapézlemez 
falburkolással. 
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Mennyezet: 10 cm vastag METAL-SHEET hőszigetelt panel. 
Homlokzat: Z 120 x 1,5 mm szelemen-re szerelt METAL-SHEET T20 trapézlemez fehér 
színben RAL:9002 
A tetőszerkezet METAL SHEET T-38 trapézlemezzel került lefedésre. 
 
Épület funkciói: 

- autóbontás 
- papír/műanyag hulladék bálázása 
- készáru csomagolás 
- raktározás, iroda 

 
„B” jelű épület 

Hasznos alapterület: 428,19 m2 
Beépített alapterület: 441,66 m2 

 
Helyiségek és burkolatok: 

1. Daráló    97,33 m2  ipari padló 
2. Gyártó tér   196,26 m2  ipari padló 
3. Készáru raktár   97,73 m2  ipari padló 
4. Közlekedő  6,49 m2  csúszásmentes kerámia 
5. Teakonyha  5,12 m2  csúszásmentes kerámia 
6. Iroda    8,83 m2  laminált parketta 
7. Öltöző    8,44 m2  csúszásmentes kerámia 
8. Takarítószer raktár  0,40 m2  csúszásmentes kerámia 
9. WC    1,29 m2  csúszásmentes kerámia 
10. WC    1,34 m2  csúszásmentes kerámia 
11. Előtér   1,49 m2  csúszásmentes kerámia 
12. Kazánház  3,47 m2  csúszásmentes kerámia 

 
Épületszerkezeti adatok: 
Beton alap C16-32/KK. 
A teherhordók vasbeton szerkezetek, melyek betonminősége C16-16/K. 
IPE és I tartószerkezetek 10 cm hőszigetelt falpanelekkel trapézlemez falburkolással. 
Mennyezet: 10 cm vastag hőszigetelt panel. 
Homlokzat: 10 cm vastag hőszigetelt panel. 
A tetőszerkezet 10 cm tetőpanellel került lefedésre. 

 
Épület funkciói: 

- fahulladék előkezelés 
- fahulladék égetés 
- elektronikai hulladék hasznosítás 
- raktározás 

 
Hulladék tároló tér (Vashulladék és szárazra fektetett járművek) 
 
Hídmérleg 
 
„C” jelű épület: Veszélyes hulladék tároló (kialakítás alatt áll) 
 

Hasznos alapterület: 147,13 m2 
Beépített alapterület: 148,31 m2 
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Burkolat: szulfátálló beton (betonminőségük min. C16-20/KK) 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján: 

- A veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló teherbíró padozat kármentő aljzattal. 

- Az épület és az aljzat kialakítása olyan legyen, hogy a gyűjtőedényből esetlegesen 
környezetbe kerülő veszélyes hulladék az épületen belül maradjon.  

- Legalább 20 cm vastag padozat alatti ellenőrző szivárgórendszer csapadékvíz 
elvezetésére, tárolására és ellenőrzésére. 

- Ellenőrző szigetelőréteg a szivárgórendszer alatt 2 mm HDPE fóliával vagy azzal 
egyenértékű műszaki megoldással, vagy 30 cm vastag agyagréteggel. 
 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet értelmében a fedett helyen történő 
kialakítás esetében a 3. táblázat 3. és 4. pontja szerinti feltétel (ellenőrző 
szivárgórendszer és ellenőrző szigetelőréteg) abban az esetben hagyható el, ha a 
táblázat 2. pontja szerinti feltétellel a hulladék biztonságos és a környezet 
veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.  
A tervezett tevékenység során a veszélyes hulladék szelektíven, zárt tartályokban 
történik, ezért a 3. és 4. pont szerinti előírás teljesítése elhagyható. 
Az épület a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló padozat kerül kialakításra, 
valamint folyamatban van kármentő kialakítása is. 
 

Épület funkciói: a tevékenység során képződő veszélyes hulladék tárolása 
 
Egyéb létesítmények: 
 

- Csapadékvíz elvezetés (Záportározó és homok és olajfogó műtárgyak) 
Nyílt csapadékvíz csatorna épült, melyből a csapadékvíz, 2 db homokfogón és olajfogó aknán 
keresztül kerül a kerítésen kívül megépített záportározóba.  

- Kerítés vasbeton lábazatos 60x40x3 mm zártszelvény oszlopos (2m) METAL-SHEET T20 
trapézlemezzel burkolt kerítés 

- Parkoló 
 
Fűtés-hőellátás 
Az „A” és „B” jelű épületekben van fűtés kialakítva. A kazán helyiségekben került elhelyezésre 1-1 
db HALEX PW30 pellet kazán 30 kW teljesítményű, mely biztosítja a helyiségekben elhelyezett 
radiátor hőleadókon keresztül a fűtést. 

 
Használati melegvíz ellátás: 
„A” jelű épületben: VIESSMAN VITOCELL 100E fűtő víz puffertároló 400 l és a 2x4 m2 felületű 
VAILLANT VIH S 300-500 auroStep napkollektor biztosítja a meleg vizet. 
„B” jelű épületben: A használati melegvíz előállítása és letárolása a készáru raktárhelyiségbe 
elhelyezett, 2200 literes HMV tároló került kialakításra. 

 
Ivóvíz ellátás: 
Az ingatlan ivóvízbekötéssel nem rendelkezik. Rácsatlakozás a 41sz főút bal oldali hálózatról vízóra 
akna beiktatásával. 

 
Szennyvízelhelyezés: 
Az épületeken belül keletkező szennyvizet, P1 minőségű PVC (PVC KA) csővezeték vezeti a KG-
PVC fővezetékig. Az ingatlan szennyvíz bekötése a 41.sz. főút bal oldali szennyvízhálózatra 
csatlakoztatva. A technológiai szennyvíz 2 db tisztító aknán keresztül juthat az utcai hálózatba. 
 
Szellőztetés: természetes szellőzés. 
Villamos hálózat: Betáplálás utcai hálózatról földkábellel. 
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1. ábra Meglévő és kialakítás alatt álló létesítmények 
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3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ 

IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS- KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI 

MEGOSZLÁSA 
 
A tevékenység megkezdését a kedvező környezetvédelmi hatósági engedély és a hulladékgazdálkodási 
engedélyek megszerzését követően, 2018. év végére tervezik. 
 

3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ TERÜLET 

HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN 

RÖGZÍTETT MÓDJA 
 
Az terület körzetében gazdasági ingatlanok, telephelyek és mezőgazdasági területek találhatók.  
Az építési terület a Vásárosnaményt Nyíregyházával összekötő 41 sz. főútból D-re leágazó gépkocsi 
behajtón keresztül közelíthető meg. 
 
Területigény, tulajdonviszonyok 
 
A tervezett tevékenység az alábbi helyrajziszámot érinti: 

Település 
Helyrajzi 

szám 
Terület 
ha m2 

Művelési ág Tulajdonos 

Vásárosnamény 0312/10 

1.3123 
0.0539 

1.3362 

kivett telephely 
fásított terület 

 

File Roland 
4800 Vásárosnamény, Iskola út 21. 

tulajdoni hányad: 1/1 

 
A tervezett telepítési hely településrendezési terv szerinti besorolása 
 
Vásárosnamény Város Településrendezési Terve  
Jóváhagyva a 150/2010. (X. 14.) Kt. számú határozattal 
 

 
2. ábra Településrendezési tervrészlet 
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Település 
Helyrajzi 

szám 
Településrendezési terv szerinti besorolás 

Vásárosnamény 0312/10 

Gksz - Kereskedelmi szolgáltató területek 
(3) 
A Gksz/1. övezet általános előírásai 
a) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen belül elhelyezhető épületeket és 
funkciókat magasabb rendű jogszabályok határozzák meg. 
(Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.  20.) Korm. 
rendelet alapján a Kereskedelmi, szolgáltató terület fogalma az alábbi:  
19. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a 
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakás kialakítható.) 
b) A HÉSZ a magasabb rendű jogszabályoktól eltérően nem engedélyezi elhelyezni az 
alábbi funkciókat: sportépítmények  
c) A HÉSZ a magasabb rendű jogszabályoktól eltérően kivételesen sem engedélyezi 
elhelyezni az alábbi funkciókat: 
egyházi, oktatási egészségügyi szociális épület 
Amennyiben az oktatási egészségügyi szociális funkció a konkrét   létesítmény 
kiszolgálását biztosítja, úgy akár más funkciójú épületen belül, akár önálló épületben is 
elhelyezhető. 
(4) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő 
telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni. 
(5) Azokon a Gksz övezeteken belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik 
gazdasági övezetté az önálló lakófunkció megmaradhat, de új önálló lakófunkció nem 
engedélyezhető. 

 
A tervezett tevékenység összhangban van a településrendezési tervvel. 
 
Jelenlegi használati módok: telephely 
 
A legközelebbi közutak (Forrás: KIRA): 
Út: 41 - Nyíregyháza-Beregsurány elsőrendű főút 
Szelvényszám: 50 km 466 m 
Kezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Üzemmérnökség: Vásárosnaményi mérnökség 
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Település: Vásárosnamény 
Útkategória: I. rendű főút 
 

 
3. ábra KIRA adatbázis térképi megjelenítése 
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3.4. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, VAGY AHOL NEM ÉRTELMEZHETŐ, A TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, IDEÉRTVE AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB 

MUTATÓINAK MEGADÁSÁT 
 

3.4.1. Autóbontás 
 

3.4.1.1. Technológia leírása, lépései 
 
A veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (előkezelés) és nem veszélyes 
hulladék hasznosítása: AUTÓBONTÁS 
 
Tervezett kapacitás: max. 10 autó/nap; 15 t/nap; 3930 t/év 
 
A veszélyes és nem hulladék gyűjtése 
A Kft. a hulladék gyűjtése során a veszélyes alkotókat tartalmazó személygépjárműveket a 
Vásárosnamény 0312/10 hrsz.-ú telephelyén kívánja átvenni. A telephelyre a gépjárműveket 
beszállítják, majd a telephelyen történő átvételt követően válik a gépjármű veszélyes hulladékká.  
A bontásra vásárolt személygépjárművek műszaki dokumentációit és származási papírjait a Kft. a 
rendszerébe rögzíti és a hulladék nyilvántartásba felvezeti. 
A hasznosítást és az előkészítést megelőző átmeneti tárolás 
A telephelyre beérkező használt gépjárművek kezelés előtti tárolása az „A” jelű épület 313,55 m2 
területű, fedett, vízzáró aljzattal (ipari padló) és kármentővel ellátott helyiségében történik. 
A hasznosítást megelőző előkészítés 
A szárazra fektetés és a további bontás az „A” jelű épület 313,55 m2 területű, fedett, vízzáró aljzattal 
(ipari padló) és kármentővel ellátott helyiségében történik.  
Az 1 állásos műhely épület aljzata ipari padló, ami vízzáró, és a kémiai hatásoknak (sav, lúg) ellenáll, 
felülete epoxigyantával bevont. A műhely épület kialakítása miatt kizárható, hogy abból szennyező 
anyagok kerüljenek a környezetbe. 
 
A veszélyes hulladékot tartalmazó gépjármű egységek kiszerelése, bontása, lefejtése, 
hatástalanítása az alábbi technológiai sorrendben történik: 

- motorolaj leengedése az olajteknőből 

- olaj leengedése a motorolaj szűrőből 

- olaj leengedése a differenciálműből, sebességváltóból, lehajtásokból  

- olaj leengedése a kormányműből 

- üzemanyagszűrők kiszerelése, kicsurgatása 

- a maradék üzemanyag lefejtése az üzemanyagtankból 

- övfeszítők és légzsákok robbanó patronjainak hatástalanítása és kiszerelése  

- akkumulátorok kiszerelése 

- hűtőfolyadék leengedése 

- fékfolyadék leengedése a tartályból és a rendszerből 

- klímagáz lefejtése, klímakenőolaj felfogása 
 
Az alkalmazni kívánt technológia a hulladékká vált gépjárművek esetén 
 
A hulladékká vált gépjárműből a veszélyes alkotók eltávolítására szolgáló kezelési műveletek:  

- akkumulátorok, tároló tartályok kiszerelése 

- övfeszítők és légzsákok robbanó patronjainak eltávolítása, hatástalanítása  

- üzemanyagok, olajok és egyéb folyadékok (hűtőfolyadék, fagyálló stb.) eltávolítása  
Az újrafeldolgozást elősegítő kezelési műveletek: 

- katalizátorok kiszerelése 

- fém alkatrészek eltávolítása 
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- gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok eltávolítása 

- üvegek kiszerelése 
 
Raktározás: 
Az alkatrészek tárolása során különös figyelmet fordítanak arra, hogy azok ne sérülhessenek meg.  
A szárazra fektetést követően a gépjárművek – melyek veszélyes alkotót már nem tartalmaznak – 
tárolása a bontócsarnok előtti 2150 m2 területű burkolt felületen történik a színjelzéssel történő 
ellátásig (azaz a polcra helyezésig, hasznosításig).  
A színjelzéssel ellátott alkatrészek/tartozékok tárolása során különös figyelmet fordítanak arra, hogy 
azok ne sérülhessenek meg. A hulladékstátusz megszűnését követően, a színjelzéssel ellátott 
alkatrészek fedett, zárt raktárban, 9,84 m2-en kerülnek raktározásra polcrendszeren, illetve a nagyobb 
darabok a bontócsarnok előtti betonozott területen. A raktár aljzata beton, rajta epoxigyanta bevont 
található. 
 

3.4.1.2. A hasznosítást megelőző előkezelés és a hasznosítás kódjai 
 
A hasznosítást megelőző elkészítés módja és kódja a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint: 

E02 - 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése 
E02 - 10 hulladékká vált gépjármű bontása 

 
A hasznosítás 
A bontást követően a hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a 64/2009. 
(XI. 23.) KHEM rendeletben meghatározott minőség ellenőrzés útján készítik elő újra használatra. 
Ezt követően Kft. a minőség-ellenőrzés útján gépjármű alkatrésszé nyilvánítja a kibontott és 
értékesíteni kívánt alkatrészeket/tartozékokat és a rendeletben előírt színjelzéssel látja el. Ezzel  a 
színjelzéssel a hulladék hulladékstátusza megszűnik. 
A hasznosítás módja és kódja a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM 
rendelet szerint:  

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása  
R4 - Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 
R5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását).  

 
3.4.1.3. Alkalmazott gépek 

 

- O&K MH4 forgórakodó 
Motor kimenő teljesítmény kW (Le): 61 [81.8] 
Gép tömege kg: 12900 

- Baoli CPCD35 villástargonca 
Terhelhetőség, kg: 3500 
Emelési magasság, mm: 4000 
Szerkezeti magasság, mm: 2630 
Oszlop: duplex szabad emelő 
Felszereltség: Villa oldalmozgató, munkatér megvilágítás, tömör (szuperelasztikus) 
gumiabroncs 
YANMAR motoros 
Motor kimenő teljesítmény kW: 44,3 

- Az autóbontó tevékenység egyéb berendezései: szerszámkocsik, olajleszívó (1 db), fagyálló 
gyűjtő (1 db), lángvágó, sarokcsiszoló berendezések. 
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3.4.1.4. Az autóbontás anyagmérlege 
 
Input: 
Naponta bontott autók száma: 10 db 
1 autó átlagos tömege: 1500 kg 
Napi hasznosítás: 15000 kg 
Munkanapok száma: 262 nap 
Maximálisan bontott autók száma: 2620 db 
Maximálisan bontott autók tömege: 3930 t 
 
Output (becsült adat): 
 
Fém és nem fém hulladék: 950 kg 
Műanyag, üveg, gumi: 300 kg 
Veszélyes folyadékok, akkumulátorok: 50 kg 
 

1 autó bontása során várható hulladékok: 
 
16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 
Azonosító 

kód 
A hulladéktípus megnevezése Hulladékmennyiség (kg) 

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet 
is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 

főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 60 

16 01 07* olajszűrő 5 

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész 2,5 

16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész 2,5 

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) 5 

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét 5 

16 01 12 súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től 5 

16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 5 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 5 

16 01 17 vasfémek 700 

16 01 18 nemvas fémek 240 

16 01 19 műanyagok 200 

16 01 20 üveg 50 

16 01 21* 
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, 
valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól 

5 

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 24 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 24 

16 02 10* 
PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, 
amely különbözik a 16 02 09-tól 

5 

16 02 11* 
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont 
berendezés 

25 

16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés  5 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 
16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

5 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő 
hulladéktípusoktól 

5 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 12 

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 2,5 

16 06 elemek és akkumulátorok 

16 06 01* ólomakkumulátorok 35 

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 12 
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16 08 kimerült katalizátorok 

16 08 01 
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú 
elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 

5 

16 08 02* 
veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 
tartalmazó elhasznált katalizátorok 

5 

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 2,5 

 
A bontás során keletkező hulladékok éves mennyisége – kerekített értékek 
 
Azonosító 

kód 
A hulladéktípus megnevezése 

Éves hulladékmennyiség 
(t) 

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró já rművet 
is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 

főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)  

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 160 

16 01 07* olajszűrő 15 

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész 7 

16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész 7 

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)  13 

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét 13 

16 01 12 súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től 15 

16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 15 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 15 

16 01 17 vasfémek 1900 

16 01 18 nemvas fémek 620 

16 01 19 műanyagok 530 

16 01 20 üveg 130 

16 01 21* 
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, 
valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól 

15 

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 65 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 65 

16 02 10* 
PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, 
amely különbözik a 16 02 09-tól 

15 

16 02 11* 
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont 
berendezés 

65 

16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés  15 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 
16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

15 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő 
hulladéktípusoktól 

15 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 30 

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 10 

16 06 elemek és akkumulátorok 

16 06 01* ólomakkumulátorok 110 

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 30 

16 08 kimerült katalizátorok 

16 08 01 
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú 
elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 

15 

16 08 02* 
veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 
tartalmazó elhasznált katalizátorok 

15 

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 10 
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Olajhulladékok és folyékony üzemanyag hulladékok becsült mennyisége (t/év):  
 

Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése 
Éves hulladékmennyiség 

(t) 

13 01 
hidraulika olaj hulladéka 

13 01 01* PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj 25 

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj 25 

13 01 10* 
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 

hidraulikaolaj 
25 

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 25 

13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 25 

13 02 
motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 50 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 
50 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 50 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj 50 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 50 

13 07 
folyékony üzemanyagok hulladéka 

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 5 

13 07 02* benzin 5 

 
3.4.1.5. Tárolási kapacitás 

 
A beérkező autók tárolására fenntartott csarnokrész: 150 m2. 
1 autó helyigénye: 12,5 m2. 
Tárolási kapacitás: 12 db autó 
A napi tárolási kapacitás elegendő. 
 
A veszélyes hulladékok tárolása a „C” jelű épületben történik. 
A veszélyes anyagok tárolása IBC tartályokban vagy 200 literes hordókban történik. 
A veszélyes hulladéktároló kapacitása (hasznos alapterület 147 m2) 
Tárolásra használt terület: 120 m2 
1 IBC tartály által elfoglalt hely: 1,5 m2 
Az IBC tartályokból 3 egymásra helyezhető. 
A tárolóban elhelyezhető IBC tartályok száma: 200 db 
1 db 200 literes hordó által elfoglalt hely: 0,2 m2. 
A hordókból 2 egymásra helyezhető, így az IBC tartályok mellett további 200 db 200 literes hordó 
biztonsággal elhelyezhető. 
 
Bontott és értékesítésre szánt anyagok tárolása: 45 m2 alapterületen (raktár -9,84 m2; tároló - 15,22 
m2, kezelőtéren belül 20 m2-en) polcokon történik. 
 
A nem veszélyes hulladékok (szárazra fektetett autók) átmeneti tárolása az bontócsarnok előtti 2150 
m2 területű burkolt felületből 500 m2-en, több szinten (3 autó) történik. Kapacitás: 120 db autó (900 
kg/szárazra fektetett autó esetén ~ 108 t) 
 

  



|. oldal 20  

3.4.2. Fahulladék égetéssel történő energetikai hasznosítás 
 

3.4.2.1. Az energiahatékonyság meghatározása 
 
A települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az esetben minősül R1 szerinti 
hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja  
b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következő képlet 
használatával: 
 
Energiahatékonyság = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) ahol: 

Ep: éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés.  
Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-del és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-del (GJ/év) 
Ef: a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év) 
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófűtő értékével számítva 
(GJ/év) 
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év) 
0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor. 

 
Az effektív hőenergia teljesítmény kiszámításához alkalmazandó képlet:  

𝑬𝒆 = ∑ 𝑷𝒌 ∗ 𝒕ü
𝟏
𝒏 ∗ 𝝃𝒏 = ∑ 𝟑𝟎 𝒌𝑾 ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝟐𝟖𝟖𝟎𝟏

𝒏 𝒉 ∗ 𝟏 = 234,09 GJ 
Ee – effektív hőenergia termelés; (J/év)  
Pk – tüzelőberendezés kimenő teljesítménye; (W) 

 (𝑃𝑘 = 𝑃𝑛 ∗ µ; Pn-  tüzelőberendezés névleges teljesítménye; (W); µ - tüzelőberendezés hatásfoka) 
tü – átlagos üzemóra szám; (h/év)  
ξn – a fogyasztó felhasználási részaránya az évente előállítani tervezett energia arányában. 
 
Ep: 234,09 GJ 
Ef: 0 
Ei: 0 
Ew: 12 MJ/kg * 30000 kg/év=360 GJ/év ( 
 
Energiahatékonyság: 0,67. 
 
A tevékenység R1 szerinti hasznosítási műveletnek minősül. 
 

3.4.2.2. Hasznosítási kódok 
 
A hasznosítást megelőző elkészítés módja és kódja a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint: 

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
 
A hasznosítás módja és kódja a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM 
rendelet szerint:  

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon 
energia előállítása 

Éves felhasználás: 60 t. 
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód 
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 
műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, 
aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)  

A faapríték fennmaradó része (540 t) változatlan formában, szintén fűtőanyagként 
kerül értékesítésre. 
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Amennyiben szükséges a gyűjtött fahulladékokat a Kft. előkezeli (darabolja, esetleg vastalanítja) egy 
aprítógéppel, vagy manuálisan. Alkalmassá téve így a hulladékot kazánba történő beadagolásra.  
A megfelelően előkezelt hulladékot a hasznosítást megelőzően a telephelyen szilárd burkolattal 
ellátott területen gyűjtik. Az aprított, bálázott hulladékokat prizmákba rakják. A fahulladék egy része 
aprítékként kerül tovább értékesítésre, másik része a telepi kazánokba kerülnek beadagolásra és 
elégetésre.  
 
A hulladékok égetése során keletkező hőt a telephely fűtésére és melegvíz előállítására használják.  
 

3.4.2.3. Alkalmazott gépek 
 

- Szanyi TORNADO daráló (teljesítmény 37 kW): faapríték darálás, műanyag darálás 
Adagolási sebesség 33 fm/min 
Aprítás teljesítménye 12 m3/ó 
apríték szélessége: 20 – 30 mm 
Motorteljesítmény aprításnál: 37 kW 
Adagoló motorok teljesítménye: 1,5 kW 
 

- Szanyi szalmadaráló 400/600 (teljesítmény 11 kW): faapríték másodlagos darálása, 
szalmadarálás, papírdarálás, nikecell, puhab darálás 
Elektromos teljesítmény: 11 kW. 
Motorfordulatszám: 1450 1/min. 
Feszültség: 400 V 
Aprító teljesítmény: 600-1500 kg/h. 
Aprítani kívánt alapanyag nedvességtartalma: max.: 16 % 
 

- Volverini AY1000 faaprító: ágak, rönkök aprítása 28cm átmérőig 
Teljesítmény: 10-30 m3 / óra 
Aprítékhossz: állítható – 7-25mm 
Max. ágvastagság: 280 mm 
Teljesítmény igény: 45-80 kW, 60-110 Le 
 

- A kazánok típusa: 2 db HALEX TW30 pellet kazán, mely apríték adagolóval ellátott. 
Bizonyított minőség: MSZ EN 303-5:2000 és ISO9001/2000 szabványokkal és CE 
minősítéssel rendelkezik. 
Egyszerű kezelés, karbantartás, tisztítás. 
Környezetbarát fűtési megoldás. 
Biztonsági hűtőkörrel van ellátva. 
A függőleges hőcserélőknek köszönhetően a hamu kevésbé tapad le, illetve a 
huzamváltásoknál a pernye és a füstgázban lévő por a kazánban marad.  
Az esetleges lerakódások a tisztítóajtóknak köszönhetően könnyen eltávolíthatóak.  
A tűztér megfelelő vastagságú kazánlemezből készül, ezzel biztosítva a hosszú élettartamot. 
A több huzamnak és a víznyelves fordítóknak köszönhetően a kazán magas, 85% feletti 
hatásfokú. 
Nagy tűztérajtó, a nagyobb fahasáboknak. 
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3.4.2.4. Hasznosított hulladék mennyisége 
 

Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése Éves hulladékmennyiség (t) 

17 02 
fa, üveg és műanyag 

17 02 01 fa 100 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)  

15 01 03 fa csomagolási hulladék 500 

 
Napi hasznosítás (120 munkanapot feltételezve) 5 t/nap 
A maximális órás aprító kapacitás: 42 m3, vagyis közelítőleg 21 t. 
 
A feldolgozói kapacitás elegendő az átvett hulladék kezeléséhez.  
 

3.4.2.5. Tározó kapacitás 
 
A kezelés előtt álló fahulladékot a „B” jelű épület előtti részben stabilizált alapú (M35) felületen 
tárolják. 
A felületek méretei: 950 m2. 
A betárolható fahulladék mennyisége: 2850 m3, vagyis 1425 t. 
Az aprított fahulladékot átmenetileg az épületen belül 10 m2-en tárolják, majd közvetlenül energetikai 
hasznosításra kerül. 
 

3.4.3. Fémhulladékok feldolgozása 
 

3.4.3.1. Alkalmazott technológiai elemek 
 
A nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (előkezelés):  
 
A hulladékok telephelyre történő beérkezését követen minden esetben mérlegelés történik. A 
beszállított hulladék mennyiségétől függően vagy a 20 tonna teherbírású hídmérlegen, vagy a 200 kg 
teherbírású kereskedelmi mérlegen kerül mérlegelésre.  
A gyűjtő telephelyre beérkezett hulladékot érkeztetése során az átadó és az átvevő szemrevételezi, 
megállapítják az adott hulladék fajtáját és EWC-kódját.  
Meggyőződnek, hogy nem veszélyes hulladék leadás esetén a leadott hulladék veszélyes hulladékot 
nem tartalmaz, veszélyes anyagtól mentes.  
 
A hulladékokat a további hasznosításuknak megfelelően előkészítik (kézi válogatás, darabolás). Az 
előkészítés avashulladékok válogatását és oxigénes vágófelszereléssel méretre darabolását, az 
alumínium, vas és acél hulladék, illetve a papír és műanyaghulladék válogatását, darabolását foglalja 
magába. 
A telepről történő elszállításig a hulladékokat elkülönítetten gyűjtik. Egy része depóniába rakva, másik 
része konténerekben kerül tárolásra, majd engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítóhoz kerül 
elszállításra. 
 
Az előkészítés célja, hogy a fajtánként különválasztott hulladékot a hulladékszállítók minél 
gazdaságosabban tudják a hulladékkezelőhöz továbbítani.  
 
A kábel hulladékok (EWC 17 04 11) előkezelése során a kábelről lenyúzzák a nyákot és az így 
keletkezett réz, alumínium és műanyag hulladékot szelektíven gyűjtik és hasznosítás céljából 
elszállíttatják.  
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3.4.3.2. Berendezések 
 

- alumínium daráló (20 kW) dobmágneses szállítószalaggal (egyedi gyártású gép) – 0,4 t/h 
kapacitással 

- alumínium bálázó (22 kW) – 1 t/h kapacitással 

- lángvágó, sarokcsiszoló berendezések 

- LOGOPRESS - 3000 bálázó gép (műanyag frakció feldolgozása) 
3.4.3.3. A hasznosítást megelőző előkezelés és a hasznosítás kódjai 

 
A hasznosítást megelőző elkészítés módja és kódja a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint: 

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

 
A hasznosítás módja és kódja a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM 
rendelet szerint:  

R4 - Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 
 

3.4.3.4. Előkezelt és hasznosított hulladékok 
 

Azonosító 
kód 

A hulladéktípus megnevezése 
Éves 

hulladékmennyiség 
(t) 

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 1000 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 500 

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 100 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 1000 

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 01 vas- és acélhulladék 100 

19 10 02 nemvas fém hulladék 100 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 40 fémek 5000 

 
Napi hasznosítás (262 munkanapot feltételezve) 29,7 t/nap 

ebből  

- alumínium bálázás maximális kapacitás: 2,3 t/nap 

- alumínium darálás maximális kapacitás: 2,3 t/nap 

- válogatás: 25,1 t/nap 
 
Az alumínium daráló napi kapacitása: 4,8 t/nap 
Az alumínium bálázó napi kapacitása: 12 t/nap 
 
A feldolgozói kapacitás elegendő az átvett hulladék kezeléséhez.  
 

3.4.3.5. Tározó kapacitás 
 
A nem veszélyes hulladékok átmeneti tárolása az bontócsarnok előtti 2150 m2 területű burkolt 
felületből 1650 m2-en 3 m magasságban történik. Kapacitás: 4950 m3, ami 3 t/m3 fajlagos értékkel 
számolva 14850 t-nak felel meg. 
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3.4.4. Elektronikai hulladék előkezelés 
 

3.4.4.1. A kezelési technológia leírása 
 

a.) Az elektronikai hulladékokat a telephelyre szállítják. 
b.) Az elektronikai hulladékbontóban megtörténik a beérkezett elektronikai hulladékok 

frakciónkénti mérlegelése, adatok rögzítése (hulladékok hulladék azonosító szerinti 
besorolása, mennyiségük meghatározása). 

c.) Számítógépes rendszeren keresztül mérlegjegyek kibocsátása. 
d.) A beérkezett elektronikai hulladékok elhelyezése, a hulladéktípusnak megfelelő tároló 

konténerekbe, illetve polcrendszerre („B” jelű épület).  
 A hulladékok mozgatása nők esetében 10 kg, férfiak esetében 50 kg tömegig kézi rakodással, 

a fölött elektromos targoncával, illetve kézi kiskocsival történhet. 
e.) A hulladékok előkezelése a „B” jelű épület elkülönített részében történik. 
 Az előkezelés az elektronikai berendezéseknél a burkolat, fém, illetve műanyagház 

eltávolítását, a belső összetevők szétbontását, az elektronikai berendezésekből eltávolított 
anyagoknál csak átcsomagolást jelent az átvevők igénye szerint.  
Hulladékká vált számítógépek előkezelése esetén: 

- Különböző osztályba sorolt NYÁK (nyomtatott áramkör), további panelek  
- Meghajtók, merevlemezek 
- Számítógépházak (fém, műanyag frakciók) 
- Kábelek, elemek, kondenzátorok 
- Stb. összetevőire bontása.  

f.) A szétszerelt alkatrészek szortírozva (osztályokba sorolt NYÁK, műanyagok, alumíniumok, 
fémek, keverék fémek, kábelek, meghajtók, kondenzátorok, elemek stb.), frakciónként 
válogatva a készáru raktárrészbe kerülnek, elhelyezésük szintén konténerben, illetve 
polcrendszeren valósul meg. 

g.) A szállításra váró szétbontott nem veszélyes anyagok (hulladékok) a csarnok előtt kialakított 
burkolt felületen kerülnek elhelyezésre fedett konténerekben.  

h.) A szállításra váró szétbontott veszélyes anyagok (hulladékok) ADR minősített műanyag 
ládában a veszélyes hulladék tárolóba („C” jelű épület) tárolandók. 

 
3.4.4.2. A hasznosítást megelőző előkezelés és a hasznosítás kódjai 

 
A hasznosítást megelőző elkészítés módja és kódja a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint: 

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);  
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

 
A hasznosítás módja és kódja a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM 
rendelet szerint:  

R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
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3.4.4.3. Előkezelt és hasznosított hulladékok: 
 

Azonosító 
kód 

A hulladéktípus megnevezése 
Éves  

hulladékmennyiség (t) 

16 02 
elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 

16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 
10 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

terjedő hulladéktípusoktól 
10 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 25 

16 02 16 
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-

től 
25 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 
50 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
250 

 
Tervezett éves mennyiség: 370 t/év (1,4 t/nap) 
 

3.4.4.4. Tároló kapacitás 
 
A szállításra váró szétbontott nem veszélyes anyagok (hulladékok) a csarnok mellett 500 m2-en 
kialakított burkolt felületen kerülnek elhelyezésre fedett konténerekben. 
1 db 8 m3-es konténer helyigénye: 5 m2. 
Elhelyezhető konténerek száma: 100 db. 
1 db konténerben elhelyezhető hulladék tömege: 6 t 
A területen tárolható hulladék mennyisége: 600 t. 
 
A veszélyes hulladékok a „C” jelű épületben kerülnek elhelyezésre. 
 

3.4.5. Papír- és műanyag hulladék bálázás és darálás 
 

3.4.5.1. A hasznosítást megelőző előkezelés és a hasznosítás kódjai 
 
A hasznosítást megelőző elkészítés módja és kódja a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint: 

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);  
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

 
3.4.5.2. A tervezett technológia 

 
A hulladékok telephelyre történő beérkezését követen minden esetben mérlegelés történik. A 
beszállított hulladék mennyiségétől függően vagy a 20 tonna teherbírású hídmérlegen, vagy a 200 kg 
teherbírású kereskedelmi mérlegen kerül mérlegelésre.  
A gyűjtő telephelyre beérkezett hulladékot érkeztetése során az átadó és az átvevő szemrevételezi, 
megállapítják az adott hulladék fajtáját és EWC-kódját.  
Meggyőződnek, hogy nem veszélyes hulladék leadás esetén a leadott hulladék veszélyes hulladékot 
nem tartalmaz, veszélyes anyagtól mentes.  
 
Az átvett papír, ill. műanyag hulladékot a „B” jelű épületben elhelyezett a LOGOPRESS 3000 típusú 
berendezéssel bálázzák, a műanyag hulladékot a SZANYI TORNADO berendezéssel darálják és big 
bag zsákokban tárolják. 
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A kezelt hulladékokat hulladékként hulladékhasznosítónak továbbadják. 
 
LOGOPRESS - 3000 bálázó gép  
A berendezés 1200 x 800 x 850 mm méretű bálák készítésére alkalmas, amelyek anyaguktól függően 
(papír, textil, műanyag stb.) 300 - 450 kg tömegűek lehetnek. Így összepréselt állapotban a tárolási és 
szállítási költségek fajlagosan minimalizálhatók (a papírgyűjtő vállalatok a bálázott papírhulladékot 
magasabb áron veszik át). Különböző anyagú bálák egyidejű tömörítésére is alkalmas.  
A többkamrás bálázó berendezés szerkezetileg egy mozgatható tömörítő-fejből és két tömörítő 
kamrából van kialakítva.  
A hidraulikus aggregátegység és a vezérlést magába foglaló elektromos kapcsolószekrény a 
berendezés oldalán helyezkedik el, így a présfejet lényegesen könnyebben lehet a kamrák felett 
mozgatni. A tömörítő-kamrák pereme vezetősínként van kialakítva. A présfejrészen pedig elhelyezést 
nyert egy fogantyúval ellátott reteszelő szerkezet, aminek az a feladata, hogy a tömörítő-fej pontosan 
a kamra függőleges tengelyvonalában helyezkedjen el.  
Működés:  
Először a kötöző-huzalt helyezik a kamrába, majd a kamrát megtöltik.  
Ezután a tömörítő-fejet a megtöltött kamra fölé kell tolni úgy, hogy a biztonsági kapcsoló működni 
tudjon, majd elvégeztetni egy tömörítési ciklust.  
Ezt addig ismételtetik míg a gép el nem éri a megfelelő bálanagyságot.  
Ekkor a gép megáll a dugattyú a bála tetején marad nyomás alatt. A jelzőlámpa jelzi, hogy a bála kész.  
Az ajtó kinyitása után a bálát kézzel kell megkötni.  
A bála kötözést követően az automatikus bálakivető berendezéssel kidobatják a kész bálát a 
kamrából. Ezt a folyamatot a két kamra között folyamatosan váltogatva azonos idő alatt nagyobb 
mennyiségű vagy több fajtájú hulladék bálázását lehet elvégezni. A bálák dróttal, valamint műanyag 
pántoló szalaggal is megköthetők. 
 
Tömörítő nyomás:  195 Bar 
Tömörítő erő:  300 kN 
Préselési idő:  35 + 13 sec 
Bála méret:  1200 x 800 x 850 mm 
Bála súlya:  300 - 450 kg 
Bála töltőnyílás mérete: 1180 x 780 mm 
Elektromos teljesítmény: 5,5 kW 
 
Szanyi TORNADO daráló (teljesítmény 37 kW): faapríték darálás, műanyag darálás 
 

Adagolási sebesség 33 fm/min 
Aprítás teljesítménye 12 m3/ó 
Apríték szélessége: 20 – 30 mm 
Motorteljesítmény aprításnál: 37 kW 
Adagoló motorok teljesítménye: 1,5 kW 
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3.4.5.3. A hasznosítást megelőző elkészítésen átesett hulladékok mennyisége  
 

Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése Éves hulladékmennyiség (t) 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 2500 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 3500 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 50 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 50 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 2000 

15 01 09 textil csomagolási hulladék 50 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 
10 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 01 papír és karton 1500 

20 01 02 üveg 500 

20 01 10 ruhanemű 40 

20 01 11 textíliák 40 

20 01 39 műanyagok 2100 

 
Feldolgozási kapacitások és átvett hulladékok 
 
Bálázás 
 
Azonosító Megnevezés Mennyiség (t/év) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 2500 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 50 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 50 

15 01 09 textil csomagolási hulladék 50 

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

hulladék 
10 

20 01 01 papír és karton 1500 

20 01 10 ruhanemű 40 

20 01 11 textíliák 40 

összesen (t/év) 4240 

munkanapok (nap) 262 

kezelt hulladék (t/nap) 16,18 

 
A bálázógép maximális éves kapacitása (12 óra és 262 munkanappal számolva): 4244 t 
A feldolgozói kapacitás elegendő az átvett hulladék kezeléséhez.  
 
Műanyag darálás 
 

Azonosító Megnevezés Mennyiség (t/év) 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 3500 

20 01 39 műanyagok 2100 

 összesen (t/év) 5600 

 munkanapok (nap) 262 

 kezelt hulladék (t/nap) 21,4 

 
1 m3 műanyag hulladék tömege: 150 kg 
1 óra alatt ledarálható hulladék mennyisége: 12 m3 (1,8 t) 
1 évben (262 munkanap, napi 12 óra) ledarálható műanyag mennyisége: 5659 t. 
Átvenni tervezett és kezelésre szánt hulladék mennyisége: 5600 t 
 
A feldolgozói kapacitás elegendő az átvett hulladék kezeléséhez.  
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3.4.5.4. Tároló kapacitás 

 
A szállításra váró bálázott nem veszélyes hulladékok a „B” jelű csarnokban kerülnek tárolásra. 
Tárolásra az alábbi helyiségek használhatók: 
1. Daráló    97,33 m2  ebből: 30 m2. 
2. Gyártó tér    196,26 m2  ebből: 150 m2 
3. Készáru raktár   97,73 m2  ebből: 95 m2 
Összesen:     275 m2. 
 
Az épületben 3 m magasan elhelyezhetők a bálák (150 m2-en), 450 m3 bálázott hulladék, ami 1,5 t/m3 
fajlagos értékkel számolva 675 t hulladék. Ez 41 napi tározókapacitásnak felel meg. 
 
A big bag zsákos darált műanyag elhelyezésére szolgáló alapterület 125 m2. 
1 big bag zsák által elfoglalt terület: 1,2 m2. 
Elhelyezhető big bag zsákok száma: 104 db (2 m3). 
Tárolható darált műanyag mennyisége: 208 m3 (208 t), ez közel 10 napi tározókapacitásnak felel meg. 
 

3.5. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, 
SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ TEVÉKENYSÉGNÉL A 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL KELTETT JÁRMŰ- ÉS SZEMÉLYFORGALOMÉ 

IS 
 
Létesítéshez kapcsolódó gépjárműforgalom 
 
Nem releváns. 
 
Üzemeltetéshez kapcsolódó gépjárműforgalom 
 
Szállításigény becslése: 
 

Be és kiszállított hulladék Mennyiség 
Szállító jármű  

kapacitása 
Járműszám 

(db) 

Bontásra szánt autó (t/nap) 15 3 t 5 

Fahulladék (t/nap) 5 2 t 3 

Fém hulladék (t/nap) 30 8 t 4 

Elektronikai hulladék (t/nap) 1,4 - 2 

Papír, műanyag, textília, egyéb (t/nap) 37,5 8 t 5 

- Összesen 19 

 
Az üzemelés idején várható napi járműszám: 19 db – kétirányú forgalom esetén ez 38 db jármű. 
Járulékos személyforgalom: 20 jármű/nap (kétirányú forgalom esetén) 
 
Érintett közút:  
41 – Nyíregyháza-Beregsurány elsőrendű főút 
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3.6. A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 
 

3.6.1. A káros hatásokat mérséklő módszerek 
 
Létesítésre vonatkozó előírások: nem releváns, mert nem történik létesítés. 
 
Üzemeltetésre vonatkozó előírások: 
 
Az üzemeltetés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az 
esetlegesen fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, 
valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőségnek. 
A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 
megállapított zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama 
alatt biztosítani kell. 
A szállítás is csak a nappali időszakban végezhetők. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok 
környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú 
hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell.  
 
Biztonság: 

- A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. 
A magas szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény 
biztonsági szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. 
Ezeknek a rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó 
üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az 
üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése. 

- A munkagépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a 
környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás stb.). 

 
A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen:  

- Tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó edényzetek elhelyezésére 
szolgáló épületek kármentővel vannak ellátva. 

- Tűzvédelmi rendszerek és eszközök kialakítása megtörtént (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó 
rendszerek). 

- A veszélyes hulladéktárolóban tűzveszélyes anyagokat is tárolunak, ezért fokozottan figyelni 
kell a tűzmegelőzésre. 

- Tűzoltó készülék a bejárat mellett található, tűz esetén ez használható oltásra. Amennyiben 
tüzet észlel valaki az első teendő a portaszolgálat értesítése.  

- Szabotázs elleni védelmi rendszerek kialakítása megtörtént (pl. Épület biztonsági 
berendezései, beléptetést szabályozó és megfigyelésre vonatkozó intézkedések). 

- Villámvédelem megfelelő. 

- Tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök vannak elhelyezve az épületekben. 

- Figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló 
zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy 
visszaállítják a normális állapotokat, megtalálhatók. 

 
Szennyezések megelőzése: 
 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 
szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor.  

- Az esetlegesen a csapadékvízbe kerülő olajszennyezésből eredő kockázat csökkenése 
érdekében a csapadékvíz elvezető rendszer 2 pontján olajfogók kerültek elhelyezésre. 



|. oldal 30  

- Fedettlen területen csak nem veszélyes hulladékot tárolnak, továbbá jellemző az itt tárolt 
hulladékokra, hogy a csapadékvíz nem tud kioldani belőlük olyan szennyező anyagot, ami 
veszélyeztetné a földtani közeget, vagy közvetve a felszín alatti vizeket.  

- Az egyes veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl. 
kommunális hulladék), vagy bármilyen más anyaggal keverni tilos.  

- A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása csak feliratozott, hulladék azonosítóval ellátott 
göngyölegben – IBC tartályban vagy 200 l-es zárható hordóban – történik.  

- A veszélyes hulladékokat minden esetben kármentő tálcákon helyezik el. 

- Az épületek szulfátálló padlóval ellátottak, amely meggátolja a tevékenységből esetlegesen 
kijutó szennyezések földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását. 

- A telephely területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a 
kiporzás, a földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken.  

- Az autók szárazra állítására szolgáló csarnokban szigetelt ipari padló és kármentő került 
kialakításra. 

- A hulladékgyűjtő helyen és környékén szigorúan tilos a dohányzás és nyílt láng használata.  

- Az olajos, vagy olajjal szennyezett hulladékokat nem éghető (fém) hordókban, elkülönítetten 
tárolják.  

- A hulladék kezelési hasznosítási műveleteket burkolt felületen végzik. 

- Az egyes hulladékkezelő épületek megfelelő aljzatszigeteléssel vannak ellátva.  

- A „C” jelű veszélyes hulladék kezelő épület a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 
kerül kialakításra. 
Előírások: 

- A veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló teherbíró padozat kármentő 
aljzattal. 

- Az épület és az aljzat kialakítása olyan legyen, hogy a gyűjtőedényből esetlegesen 
környezetbe kerülő veszélyes hulladék az épületen belül maradjon.  

- Legalább 20 cm vastag padozat alatti ellenőrző szivárgórendszer csapadékvíz 
elvezetésére, tárolására és ellenőrzésére. 

- Ellenőrző szigetelőréteg a szivárgórendszer alatt 2 mm HDPE fóliával vagy azzal 
egyenértékű műszaki megoldással, vagy 30 cm vastag agyagréteggel. 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet értelmében a fedett helyen történő kialakítás 
esetében a 3. táblázat 3. és 4. pontja szerinti feltétel (ellenőrző szivárgórendszer és ellenőrző 
szigetelőréteg) abban az esetben hagyható el, ha a táblázat 2. pontja szerinti feltétellel a 
hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul 
biztosítható. 

- A tervezett tevékenység során a veszélyes hulladék szelektíven, zárt tartályokban történik, 
ezért a 3. és 4. pont szerinti előírás teljesítése elhagyható. 

- Az épület a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló padozat kerül kialakításra, valamint 
folyamatban van kármentő kialakítása is. 

 
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

‐ Az épületek megfelelő hőszigeteléssel vannak ellátva. 

‐ Napkollektorok kerültek beépítésre a használati melegvíz előállítása céljából.  

‐ A telep vízellátását biztosító rendszert az üzemeltetetési szabályzat szerint rendszeresen 
ellenőrzik. A telep vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért 
adatokat feljegyzik. A telep vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása 
érdekében a rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki.  

‐ A telepen energiatakarékos világítási rendszer került kialakításra.  

‐ Az üzemelés idején a karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel 
rendelkező szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

‐ A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a 
környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező 
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veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint kell végezni. 

 
Baleset-megelőzés, közegészségügy 
Szokásos üzemvitel esetén a hulladékok zárt tárolóedényben kerülnek leadásra. Mozgatásuk 
szélvédővel ellátott targoncával történik, ezért egyéni védőeszköz viselése nem indokolt.  
Káresemény esetén pl. (megsérül az edény, kiömlik a veszélyes hulladék) a munkavédelmi megbízottat 
kell értesíteni, aki megállapítja, hogy az adott káresemény elhárításához milyen védőeszközt kell 
használni.  
Védőfelszerelés lehet indokolt esetben: védőszemüveg, védőálarc, védőkesztyű, védőruha, speciális 
védő lábbeli. 
 
Intézkedési teendők, feladatok, védekezésbe bevonandó anyagok, eszközök, technikák, 
értesítési teendők káresemény esetén 
 
Az üzemeltetés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése javasolt.  
A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy 
minden műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.  
 
Az üzemeltető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti 
leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. 
 
Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal 
meg kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályt. 
 
A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról 
a külön erre a célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről 
(monitorinkról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet 
a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melye t ilyen adatok 
felhasználásával készítettek. 
 
Amennyiben a tevékenység során káresemény következik be, a következők szerint kell eljárni.  

- Az észlelt káreseményt, annak nagyságától függően azonnal jelenteni kell a telephely 
üzemeltetőjének és a környezetvédelmi vezetőnek, aki megteszi a szükséges lépéseket.  

- Fel kell mérni a bekövetkezett kár mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell 
kezdeni a kármentesítést.  

- Amennyiben az üzemeltető vagy a környezetvédelmi vezető úgy ítéli meg külső 
környezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesítési munkálatokba, egyéb esetben a 
mentesítést a védekezési tevékenységet irányító személy irányításával a tevékenységbe 
bevonandó személyek megkezdhetik.  

- A hulladéktároló, -kezelő épületek kármentővel rendelkeznek, mely az egyszerre ott tárolt 
folyékony és iszapszerű hulladékok mennyiségére van méretezve.  

- A kármentő állapotát a gyűjtőhely üzemeltetője heti rendszerességgel ellenőrzi, szükség esetén 
karbantartja, takarítja. Amennyiben valamelyik tárolóedényben sérülés következik be, és 
veszélyes hulladék kerül a kármentőbe, azt a lehető leghamarabb ki kell onnan szivattyúzni 
vagy emelni és sérülésmentes tárolóedénybe helyezni. 

- A sérült tárolóeszközt jelölni kell, mivel sérült, és már nem használható. Az új gyűjtőeszközt 
is fel kell címkézni a megfelelő UN számmal, és hulladékjegyzék kóddal, a veszélyes hulladék 
pontos megnevezésével, besorolásával. A sérült gyűjtőeszközt jelen esetben is veszélyes 
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hulladékként kell nyilvántartásba venni. A szerves oldószerek gyűjtőeszközeinek sérülésekor 
külön figyelni kell a megfelelő szellőzésre.  

- A kármentőben összegyűlt hulladékot a kármentőből kell felitatni. 

- Amennyiben szilárd veszélyes hulladék kerül a környezetbe- esetlegesen a gyűjtő eszköz nem 
volt biztonságosan lezárva, így az adott veszélyes hulladékot minden esetben egy másik 
gyűjtőeszközbe kell átgyűjteni.  

- A keletkezett káreseményt ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell róla készíteni és intézkedni, 
hogy a jövőben ne fordulhasson elő. 

 
3.6.2. A környezetet érő hatások mérésének lehetséges eszközei 

 
Az üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 
ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést.  
 
Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a területen állandó mintavételre alkalmas műtárgyak 
(talajvízfigyelő kutak) kialakítása javasolt a szennyezettség esetleges nyomon követése érdekében.  
Javasolt a tervezett telep környezetében 2 db talajvíz monitoring kút a kialakítása az esetleges 
szennyezés nyomon követése érdekében. 

EOV Y EOV X 
Kút jele 

(a következő ábrán) 

893075 312836 1. 

893025 312950 2. 

 
A monitoring kút javasolt talpmélysége: 8 m. 
 
El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 
Vízmintavétel a talajvízfigyelő kutakból 
Vízszintmérés 

Félévente 

 
Vizsgálandó paraméterek köre: 
pH; elektromos vezetőképesség; TPH (alifás szénhidrogének); nehézfémek (As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, 
Pb, Se, Zn, Hg) 
 
Mintavétel módszertana 
 
A mintavétel az alábbi szabványok szerint történnek: 

Felszín alatti víz 

MSZ ISO 5667-11:2009 II. (visszavont szabvány) 

MSZ ISO 5667-18:2009 (visszavont szabvány) 

MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány 

Tartósítás MSZ ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz 

 
A mintavétel során a minősített pontminta kerül bevizsgálásra. A mintavétel során a minta pH-ját, 
vezetőképességét, hőmérsékletét a helyszínen akkreditált módszerrel vizsgálja a mintavevő csoport. A 
minták hűtve kerülnek tárolásra és 24 órán belül beszállításra a vizsgálatokat végző laboratóriumba. 
 
Az értékelés és adatszolgáltatás rendje 
Az akkreditált mintavételi jegyzőkönyveket, valamint a monitoring vizsgálatok eredményeit az illetékes 
„zöldhatóság” részére meg kell küldeni. A mintavételezés előtt 8 nappal a „zöldhatóságot” értesíteni 
kell a mintavétel idejéről az esetleges kontrollminta vételi lehetőséget biztosítani kell a részükre.  
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3.6.3. Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 
 
Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 
keletkezett károk és károsodások mértékét. Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására 
kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni,  a 
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helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. 
A telepek felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz.  
 

3.7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 
 

3.7.1. Létesítés 
 
A létesítés esetünkben, nem a klasszikus értelemben vett létesítéshez kapcsolódó tevékenységet 
foglalja magába. Ez a fázis a tevékenységhez szükséges gépek beszállításával, a gépek telepítési 
helyének kialakítását jelentheti. 
 

3.7.2. Üzemeltetés 
 
A hatások értékelésénél és minősítésénél figyelembe kell venni:  

- a hatás időbeliségét;  

- a hatás térbeli kiterjedését; 

- a felhasznált információk és előrejelzés pontosságát;  

- a várható nemkívánatos hatások csökkentésének lehetőségét;  

- az érintett vagy megszüntetett értékek ritkaságát és pótolhatóságát;  

- az előírt határértékeket és értékelési kategóriákat. 
 
A fentieket figyelembe véve az alábbi hatótényezőkkel kell számolnunk a tervezett tevékenység 
esetében: 
 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező 

térbeli kiterjedése 
Időtartam, 
gyakoriság 

Szállítási műveletek 
(hulladékok beszállítása, 
és kiszállítása) 

légszennyező anyagok 
kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai) és por 
emisszió 

zajkibocsátás 

Szállítási 
útvonalak 

folyamatos 

Hulladék előkezelési és hasznosítási műveletek 

Autók szárazra fektetése 

légszennyező anyagok 
kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai)  
zajkibocsátás 

„A” jelű épület folyamatos 

A szárazra fektetés 
végtermékeinek átmeneti 
tárolása, gyűjtése 

Másodlagos hulladék képződés 
„A” jelű épület 

melletti nyílt 
terület 

folyamatos 

Fahulladék aprítása 

légszennyező anyagok 
kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai)  
zajkibocsátás 

„B” jelű épület 
téli 

félévben 

Apríték energetikai 
hasznosítása 

légszennyező anyagok 
kibocsátása 

„B” jelű épület 
kazánház 

„A” jelű épület 
kazánház 

téli 
félévben 

Fémhulladék feldolgozása zajkibocsátás 
„A” jelű épület és 
az épület melletti 

nyílt terület 
folyamatos 
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Elektronikai hulladék 
válogatása, átmeneti tárolása 

zajkibocsátás „B” jelű épület folyamatos 

Papír, és textil hulladékok 
bálázása 

zajkibocsátás „B” jelű épület folyamatos 

Műanyag hulladékok 
aprítása 

légszennyező anyagok 
kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai)  
zajkibocsátás 

„B” jelű épület folyamatos 

A hulladékok telephelyen 
belüli szállítása 

légszennyező anyagok 
kibocsátása 

zajkibocsátás 

Szállítási 
útvonalak 

folyamatos 

Egyéb kapcsolódó műveletek 

Tevékenységhez kapcsolódó 
szociális tevékenység 

vízfelhasználás, szennyvíz-
képződés, hulladékképződés 

Szociális 
tevékenység helye 

folyamatos 

 
3.7.3. Felhagyás 

 
A felhagyás esetén, amennyiben a tevékenységet megszüntetik, vagy a tevékenységet megváltoztatják 
az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a keletkezett károk és károsodások mértékét. 
Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell 
készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után 
törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. 
 
A létesítmények felhagyásának hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz.  
 

3.7.4. Havária 
 
Az üzemeltetés során tekintettel a korszerű munkagépekre és technológiára a váratlan, nagy 
intenzitású szennyezési esemény előfordulási esélye rendkívül csekély. Különösen nagy figyelmet kell 
fordítani a havária-helyzetekre, mert azok rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve 
anyagi és személyi veszteséggel járhatnak.  
 
Az üzemeltetés során fellépő havária helyzetek: 

- gépészeti berendezések meghibásodása 

- a tevékenység során használt munkagépek meghibásodása, 

- szennyvíz-elvezető hálózatban bekövetkező csőtörés, 

- ivóvíz-ellátó hálózatban bekövetkező csőtörés, 

- tűzeset 

- felszín alatti víztest szennyeződése (gépészeti berendezésekből olaj szivárgás, 
szennyvízhálózatból szennyvíz szétterülése a talajon) 

- a tárolt hulladék a műszaki védelemmel ellátott tárolóból kikerül  
 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező térbeli 

kiterjedése 

Munkagépek meghibásodása 

veszélyes anyagok talajra kerülése 
a meghibásodással 

érintett terület 

veszélyes anyagok felszín alatti 
víztestbe jutása 

felszín alatti víztest 

Munkagépek üzemanyaggal 
töltése 

üzemanyagok talajfelszínre jutása és 
beszivárgás 

üzemanyagtöltés 
környezete 

Tűzeset, robbanás légszennyező anyag kibocsátás 
esemény közvetlen 

környezete 
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Munkagépek meghibásodása 
veszélyes anyagok felszíni alatti 

víztestbe jutása 
felszín alatti víztest 

A tárolt hulladék a műszaki 
védelemmel ellátott tárolóból 

kikerül 
veszélyes anyagok talajra kerülése 

a haváriával érintett 
terület 

A gépészeti berendezések 
meghibásodása 

veszélyes anyagok munkatérbe 
kerülése, majd földtani közegbe 

jutása 
gépészeti berendezésekből olaj 

szivárgás,  

a haváriával érintett 
terület 

Szennyvíz-elvezető hálózatban 
bekövetkező csőtörés 

szennyvízhálózatból szennyvíz 
szétterülése a talajon 

földtani közeg a 
szennyezés helyén 

Ivóvíz-ellátó hálózatban 
bekövetkező csőtörés 

ivóvíz a földtani közegbe jut, a 
csővezeték szennyeződik 

földtani közeg a csőtörés 
helyén 

 
Az üzemeltetés során a havária helyzeteket azonnal el kell hárítani. 
 
A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 
foganatosítása (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a következők: 

- a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 
kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

- az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása;  

- a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése;  

- a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, 
továbbképzése; 

- a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 
 

3.8. MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA 

BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA 
 
Nem releváns. 
 

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 
 
A bemutatott adatok már a megvalósítani tervezett technológiákra vonatkoznak. 
 

3.10. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN 
 
Mellékelten csatoljuk a térképi lehatárolást. 
 

3.11. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEK VAGY A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT 
 
A tervezett tevékenység nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását.  
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3.12. NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN SOR 

KERÜL-E ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜLŐ ÚJ TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA, ÉS A TEVÉKENYSÉG A TELEPÍTÉSI HELYEN VAGY A SZOMSZÉDOS 

INGATLANON FOLYTATOTT VAGY TERVEZETT AZONOS JELLEGŰ MÁS 

TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEADÓDVA ELÉRI-E A TEVÉKENYSÉGRE AZ 1. VAGY A 3. SZÁMÚ 

MELLÉKLET SZERINTI MEGHATÁROZOTT KÜSZÖBÉRTÉKET 
 
A tevékenység megkezdését követően összefüggő tevékenységgel nem számolnunk. 
 

3.13. A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI ELŐNYEINEK BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN 

 
A tervezett tevékenység sem felszín alatti, sem felszíni víztestet közvetlenül nem érint, ezért ez a 
fejezet a tevékenység szempontjából nem releváns. 
 

4. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN KORÁBBI, KÜLÖNÖSEN 

TERÜLET- VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILLETVE RENDEZÉSI TERVEKKEL, 
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁS 

FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A 

TELEPÍTÉSI HELY ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 
 
A telepítési hellyel kapcsolatosan más alternatíva a tervezett hulladékhasznosítási tevékenységgel 
kapcsolatban nem merült fel.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: 
„A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi 
sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: 

a) a hulladékképződés megelőzése, 
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése, 
c) a hulladék újrafeldolgozása, 
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint 
e) a hulladék ártalmatlanítása.” 

 
A tervezett tevékenység összhangban van a Hulladékgazdálkodási törvény alapelveivel.  
 
A beruházás illeszkedik a Vásárosnamény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához is. 
 
„Környezeti prioritások – a káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony 
hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág 
életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását: 

- környezeti elemek és rendszerek állapotának javítása, védelme, 

- települési és épített környezet védelme, 

- a lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj), 

- infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése, 

- energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása, 

- zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása, 

- hulladékgazdálkodás.” 
Forrás: Vásárosnamény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
 
A tervezett tevékenység kapcsolódik az ITS középtávú tematikus céljaihoz, mely szerint a keletkező 
lakossági hulladék mennyiségének lehetőség szerinti csökkentése a cél. 
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A tervezett tevékenység nem érint védett és a Natura 2000 hálózatot, melyek az Európai Unió 1979-
ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges 
madárvédelmi területek és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján 
kijelölendő különleges természetmegőrzési területek lehetnek. 
 
A projekt összhangban van a Vásárosnamény Város Településrendezési Tervéről szóló 150/2010. (X. 
14.) Kt. számú határozattal. 
 

5. NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL 

TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLATI KIÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE, ÉS A 

TOVÁBBVEZETÉS TERVEZÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT KÖRNYEZETI 

SZEMPONTOK, FELTÁRT KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE 
 
Nem releváns. 
 

6. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK KÖRNYEZETTERHELÉSE ÉS KÖRNYEZET-
IGÉNYBEVÉTELE  

 
A telepítési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan más alternatíva nem merült 
fel.  
 

7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA SORÁN AZ EGYES 

KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES 

BECSLÉSE 
 

7.1. A HATÓTÉNYEZŐK MILYEN JELLEGŰ HATÁSFOLYAMATOKAT INDÍTHATNAK EL, ÚJ 

TELEPÍTÉSNÉL ANNAK BECSLÉSE IS, HOGY A TERÜLET ÁLLAPOTA ÉS FUNKCIÓI 

MIKÉNT VÁLTOZHATNAK MEG A TELEPÍTÉS KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE AZ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁST 
 
A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 
becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető 
állapotváltozást eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A 
valószínűsíthető hatásviselő meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges 
kölcsönhatásokat. 
 

7.1.1. Létesítés 
 
A korábban elmondottaknak megfelelően a létesítés és felszámolás környezeti ha tásaival külön 
fejezetben nem foglalkozunk. A létesítés a szó szoros értelmében a gépészeti berendezések területre 
szállítását jelenti. 
A létesítés, tekintve, hogy a munkaszakasz kb. 1-5 napig tart, hatása olyan kismértékű, hogy e 
munkafázisnak külön fejezetet (mely valamennyi környezeti elemre kifejtett hatást részletesen 
értékeli) szentelni nem érdemes. 
 
A munkagépek beszállításának nagyságrendje az üzemelés során várhatóétól nagyságrendekkel 
kevesebb, a közutat érő terhelésnövekedés, tehát a telepítés 1 napja alatt elhanyagolható. A 
munkagépek által a telepítés idején kibocsátott légszennyező anyag biztosan kijelenthető, hogy az 
üzemelés idején várható kibocsátás alatt marad. 
 
Zajvédelmi és élővilág-védelmi szempontból a telepítés nem különbözik egy átlagos üzemnap 
kibocsátásaitól. 
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A munkagépek telepítése víz- és talajvédelmi szempontból káros hatást nem fejt ki.  
 
A telepítés emberi tevékenység által már eddig is terhelt, burkolt felületen történik. 
 

7.1.2. Üzemeltetés 
 
A tervezett tevékenység során tekintve a sokrétű feladatot nagy számú munkafolyamatokkal 
számolhatunk, melyek hatásai azonban nem tekinthetőek jelentősnek, ha figyelembe vesszük, hogy a 
tevékenységet ipari területen, lakott ingatlanoktól távol tervezik végezni.  
 
A legfontosabb munkaműveletek az alábbiak: 

- Szállítási műveletek (hulladékok beszállítása, és kiszállítása). 

- Autók szárazra fektetése. 

- A szárazra fektetés végtermékeinek átmeneti tárolása, gyűjtése. 

- Fahulladék aprítása. 

- Apríték energetikai hasznosítása. 

- Fémhulladék feldolgozása és átmeneti tárolása. 

- Elektronikai hulladék válogatása, átmeneti tárolása. 

- Papír és textil hulladékok bálázása. 

- Műanyag hulladékok aprítása. 

- A kezelési műveletek során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása. 

- A hulladékok telephelyen belüli szállítása. 

- Tevékenységhez kapcsolódó szociális tevékenység. 
 
A tervezett munkaműveletek közül a hulladékszállításból, a faapríték égetésből , és a telepi 
munkagépek légszennyező anyag kibocsátásai miatt számíthatunk levegőtisztaság-védelmi 
szempontból kismértékű hatásra. 
 
A szállító járművek kipufogógázai a térség imissziós állapotának kismértékű romlásához vezethetnek.  
A forgalomnövekedés következtében, a szállító járművek kipufogó gázaival terhelik a szállításokkal 
érintett útvonalak környezetének levegőjét. A szállításból adódóan, a lakóterületeket érő 
többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő levegőminőség romlás nem feltételezhető.  
 
A tevékenység során kismértékű légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken a mozgó 
munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz 
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek 
kibocsátásainak meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletébe 
foglalt követelményeknek. E feltétel teljesülése esetén jelentős hatás nem várható. 
A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak lokális jellegű.  
 
A tevékenység során a faapríték energetikai hasznosítását tervezik. A technológiai sorba beépített 2 
kis kapacitású kazán a telephely hőenergia ellátását tervezik biztosítani. 
Az évente elégetett faapríték (600 t) mennyisége nem tekinthető jelentősnek. 
A faapríték tüzelés során az olyan légszennyező anyagok kerülnek a terület légterébe, mint a szén -
monoxid, szén-dioxid, kéndioxid, nitrogén-oxidok és a szilárd tüzelés jellemző kibocsátása a korom, 
vagyis a szálló por (PM10). 
A faapríték hasznosítása hatása csak lokális jellegű, a hatás nem jelentős.  
 
A tevékenység során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem a fel szín alatti vizet nem 
érheti szennyezés. 
A tevékenység során új mélyfúrású kút nem kerül kialakításra, a vízellátást közüzemi vízzel oldják 
meg. A szennyvíz elvezetése szintén közüzemi rendszeren keresztük történik.  
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A munkagépek tevékenységéből eredően a helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés 
nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres 
karbantartásával a környezetvédelmi megfelelőség biztosított. 
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 
valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 
Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 
akadályozni a terjedést.  
 
Zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében a 
beavatkozás során a tevékenységből eredő zajterhelés zajtól nem védendő övezetben nappal nem 
lehet több 50 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali időszakban végzik. 
A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 
középpontjától számítva nappal a 200 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő 
objektumok nagyobb távolsága eredményeként a tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott 
ingatlanoknál. 
 
Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett tevékenység jelentős előnyökkel jár. A 
hulladékgazdálkodási törvénnyel összhangban a hulladékok újrahasznosítható hányada a 
tevékenységből eredően nőni fog, ezáltal a legjelentősebb környezeti terhet eredményező végleges 
hulladéklerakás mennyisége csökkenni fog. 
A tervezett tevékenységet a hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelő körülmények között 
tervezik végezni. A tevékenységet olyan épületekben és olyan munkagépekkel végzik, amelyek 
megfelelő műszaki védelemmel ellátottak és megfelelnek az előírásoknak.  
 
Élővilágvédelmi szempontból a hatás nem jelentős, tekintve, hogy a tevékenység egy zavart területen 
valósul meg. 
 
A bemutatott hatótényezők az alábbi hatásfolyamatokat indíthatják el: 

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 
o légszennyező anyagok (pontforrás, diffúz forrás) elszállítódása a lakott területek 

irányába; 
o a szállítással érintett közutak (vonalforrás) környezetében a légszennyezettségi szint 

nő. 

- Zajvédelmi szempontból: a lakott ingatlanoknál a zajszintek emelkednek.  

- Víz- és talajvédelmi szempontból: hatás csak havária esetén várható, szennyezőanyagok 
bekerülnek a földtani közegbe vagy a talajvízbe. 

- Hulladékgazdálkodási szempontból a hatás kedvező, csak havária esetén válthat ki 
kedvezőtlen hatásfolyamatokat. 

- Élővilág-védelmi szempontból a zajterhelés növekedése okozhat zavaró hatást, és 
eredményezhet migrációt. 

 
Az üzemeltetés idején várható hatásfolyamatokat a következő táblázatban foglaljuk össze.  
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Hatótényezők Közvetlen emisszió Közvetlen hatások Közvetett hatások 
Emberre kifejtett 

hatás 

Szállítási tevékenység (hulladékok be- 
és kiszállítása,). 

- zajkibocsátás 

- közúti légszennyezés 

Lokális légszennyezés 
(munkagépek 

kibocsátása és kiporzás). 
 

Zajszint emelkedése a 
szállítási útvonalak és a 

munkaterületek 
környezetében. 

 
Rezgésvédelmi 
problémák a 

munkagépek miatt. 
 

Földtani közeg és 
felszín alatti víz 

szennyezés 
(munkagépekből havária 

esetén várható olaj 
elfolyások) 

Mérsékleten romló 
levegőminőség a 

beavatkozás 
környezetében 

 
Zajszintek emelkedése 
a lakott ingatlanoknál, 

emiatt mérsékelten 
romló 

életkörülmények 
 

A tevékenység 
környezetében 

található épületekben 
esetlegesen keletkező 

kismértékű károk, 
repedések. 

Időszakosan romló 
életkörülmények. 

 
Zavaró zajhatás 

(kismértékű) a lakott 
ingatlanoknál. 

 
Az átlagosnál 
mérsékelten 
magasabb 

légszennyező anyag 
miatt zavaró hatások. 

Autók szárazra fektetése - zajkibocsátás 

A szárazra fektetés végtermékeinek 
átmeneti tárolása, gyűjtése 

- munkagépek légszennyező anyagok kibocsátása  

- zajkibocsátás 
Fahulladék aprítása 

Apríték energetikai hasznosítása - kazánok légszennyező anyagok kibocsátása 

Fémhulladék feldolgozása 

- munkagépek légszennyező anyagok kibocsátása  

- zajkibocsátás 

Elektronikai hulladék válogatása, 
átmeneti tárolása 

Papír, és textil hulladékok bálázása 

Műanyag hulladékok aprítása 

A hulladékok telephelyen belüli 
szállítása 

- munkagépek légszennyező anyagok kibocsátása  

- zajkibocsátás 

Tevékenységhez kapcsolódó szociális 
tevékenység 

- kazánok légszennyező anyagok kibocsátása  

- zajkibocsátás 

- szennyvíz képződés 

 
Minősítő hatásmátrix  
A közvetlen és közvetett környezeti hatások módszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgálnunk, hogy a tevékenységi alternatívák egyes 
résztevékenységei, mint hatótényezők okozhatnak-e változást az egyes környezeti tényezők különböző állapotjellemzőiben. 
A mátrixban vízszintesen a lehetséges hatótényezőket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternatívánként és azok résztevékenységeikként. 
Függőlegesen az érintett környezeti elemek, rendszerek és azok állapotjellemzői (környezeti komponensek) sorolandók fel. 
 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 
Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember Művi elemek 

Szállítási tevékenység (munkagépek be- és kiszállítása, alapanyag 
beszállítás). 

C B B B B B B B 

Hulladékgazdálkodási tevékenységek C B B B C B B B 
Szociális tevékenység C B B B B B B B 
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4. ábra Fontosabb hatásfolyamatok az üzemeltetés idején 
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7.2. A HATÁSFOLYAMATOK MILYEN TERÜLETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERÜLETEKET 

TÉRKÉPEN IS KÖRÜL KELL HATÁROLNI 
 
A tevékenység hatásterületei a szakági tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be. 
A következő ábrán az érintett terület egyesített hatásterülete látható üzemeltetés idején. 
 

 
5. ábra Egyesített hatásterület az üzemeltetés idején  
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7.3. A HATÁSTERÜLETRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, 
TERÜLETHASZNÁLATI ÉS DEMOGRÁFIAI ADATOK, VALAMINT A HATÁSFOLYAMATOK 

JELLEGÉNEK ISMERETÉBEN MILYEN ÉS MENNYIRE JELENTŐS KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK (HATÁSOK) LÉPHETNEK FEL 
 

7.3.1. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati adatok  
 

7.3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 
 

Régió Észak-Alföldi régió 
Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Település Vásárosnamény 

Érintett Környezetvédelmi Hatóság 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kistáj Beregi-sík 
 

7.3.1.2. Földrajzi adottságok, éghajlat 
 
Mérsékelten meleg és mérsékelten hűvös éghajlati öv határán fekvő terület. A csapadékellátottságot 
tekintve mérsékelten száraz, de már közel áll a mérsékelten nedveshez. Az évi napsütés összege 1950 
óra. Nyáron 760-770 óra, télen 160-165 óra napsütés valószínű. Az évi középhőmérséklet 9,4-9,5 ºC, 
a nyári félévé 16,5-16,6 ºC. A 10 ºC középhőmérsékletet meghaladó napok száma 186, a tavaszi 
határnapja ápr. 12-13, az őszi okt. 15. Április 5. és október 15. között nem kell fagypont alatti 
hőmérséklet előfordulásától tartani. A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maximumának sokévi 
átlaga 33,6 ºC körüli. A téli abszolút minimumok átlaga -18,0 - -18,5 ºC. A csapadék évi összege 630-
660 mm, a tenyészidőszaké 370-380 mm. Az egynapos csapadékmaximuma 122 mm. A hótakarós 
napok száma 48, az átlagos maximális vastagság 20 cm. Ariditási indexe 1,07-1,12. Az uralkodó 
szélirány az É-i, majd a DK-i, ill. a DNY-i. 
 
Az átlagos szélsebességek és a gyakoriságok égtájanként a következők (meteoblue adatai alapján): 

szélirány 
szélsebesség 

m/s 
szélgyakoriság 

% 
szélirány 

szélsebesség 
m/s 

szélgyakoriság 
% 

É 2,11 9,1% D 2,35 8,2% 

ÉÉK 1,80 7,6% DDNY 3,11 5,8% 

ÉK 1,42 6,3% DNY 2,91 4,6% 

KÉK 1,10 9,2% NYDNY 3,02 3,3% 

K 1,29 7,4% NY 1,87 3,7% 

KDK 1,47 7,2% NYÉNY 2,16 3,7% 

DK 1,69 5,9% ÉNY 2,16 5,9% 

DDK 1,88 5,6% ÉÉNY 2,22 6,4% 

 
Átlagos szélsebesség: 1,95 m/s. 
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6. ábra Szélrózsa (Vásárosnamény) 

 
Domborzati és földtani adatok 
 
Az országhatár és a Tisza között elhelyezkedő, 106 és 179 m közötti tengerszintfeletti magasságú, a 
keleti részén ármentes, egyébként ártéri szintű, az ármentesítések előtt árvizekkel elöntött tökéletes 
síkság. A vertikális felszabdaltsága kicsi (átlagos relatív relief 1,5 m/km 2) A horizontálisan jól szabdalt 
felszín enyhén Ny-ÉNy-nak lejt. A monoton felszínen az elhagyott medrek, morotvák labirintusa 
figyelhető meg. A síkságból néhány helyen kisebb (pleisztocén) futóhomoksziget emelkedik ki.  
 
Földtani adottságok 
A 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként 
agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal 
öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (főként keleten) és a 
barnaföldeknek van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták 
le. 
A 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként 
agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal 
öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (főként keleten) és a 
barnaföldeknek van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták 
le. 
A medence aljzatában feltehetőleg Nyírbátortól D-re húzódik az a határvonal, amely elválasztja 
egymástól a Magyarországot felépítő két kontinentális lemeztöredéket, a déli Tisia és az északi Alkapa 
egységet. Mindkét alaphegységet kristályos kőzetek alkotják, amelyeket a térségben csak 
Nyíregyházán és Nyírlugoson ért el egy-egy fúrás. Anyaguk kristályos pala (gneisz, csillámpala). Ezek 
homokos, agyagos, márgás kiindulási anyagokból kristályosodtak ki. Később alkáli -magmás intrúziók 
járták át az összletet. A paleozoós-mezozoós kristályos kőzetekre – mely É-ÉNy-ÉK-i irányban a 
peremek felé jobban megközelíti a felszínt – feltehetőleg vékony rétegben karbonátok, majd a 
Szolnoki flis települ. Mindezen képződmények vastagsága a területen nem ismert, mivel mindezeket 
elfedik a miocénkor során a területre kiömlött nagy mennyiségű vulkanitok. A vulkáni eredetű 
kőzetek vastagsága az 1500 métert is meghaladhatja, összetételüket tekintve riolit, andezit és bazalt 
illetve ezek tufái is előfordulnak. A vulkáni működés mellett egyes területeken tengeri üledék 
lerakódás (torton) is volt, ezen kőzetek üledékei – számos közbe rétegzett tufasávval – 
összefogazódnak a vulkanitokkal. 
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A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg 
ismét az üledékképződés. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek 
eredményeképpen elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az 
elöntés előtt is igen változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni hegyvonulat 
is kimutatható volt. A süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék sem 
egységes vastagságát és kifejlődését tekintve. Az alsó pannóniai időszak végén már inkább homokok, 
homokkövek rakódtak le a márgák fölé. A felső-pannon időszak alatt az agyagmárgát agyag váltja fel, 
és egyre gyakrabban fordulnak elő homok rétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetük laza, 
több száz ciklikus rétegváltásból állnak össze. A felső-pannon rétegeket három csoportra szokás 
tagolni: alsó csoportjuk elsősorban agyagos kifejlődésű, a köztes rétegek elsősorban márgás vagy 
iszapos agyagok, csak a csoport felső részén jelennek meg finom szemű homokok a 
közberétegződésekben. A felső-pannon középső szintje 20-60 % közötti homoktartalmú is lehet, 
amelyeket vastag, jól szigetelő agyagrétegek választanak el egymástól. A pannon és a negyedkori 
képződmények elválasztása bizonytalan, mivel számos területen folyamatos üledéklerakódás folyt a 
legkülönbözőbb kifejlődésekkel. Ezért a megfelelő tagolás érdekében egy vezérhorizontot szoktak 
kinevezni a negyedkor feküjének. Ez a horizont vitatott, többnyire jelenleg a legnagyobb összefüggő, 
vastag kavicsréteget tartják a negyedkor feküjének és az alatta levő márgákat sorolják a pannóniai 
korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentősége van, mivel ez a környék egyetlen 
láthatólag oldalirányban folytonos horizontja.  
 

 
7. ábra Földtani alapszelvény 

 
Közlekedés 
Arteriális közlekedési hálózati helyzetű terület. D-i harmadát EK-DNy-i irányban átszeli a 41. sz. 
főút, Ny-i peremén fut a Mátészalka-Záhony egyvágányú vasúti mellékvonal Vásárosnamény és 
Eperjeske közötti szakasza. É-i peremét metszi a Tuzsér-Eperjeske (országhatár) közötti, csak 
nemzetközi áruforgalomra használt egyvágányú villamosított vasútvonal. A kistáj EK-i határvonala a 
magyar-ukrán államhatár része, amelyen Lónyánál, Barabásnál és Beregsuránynál nemzetközi közúti 
határátkelőhely van Ukrajna (Kárpátalja) felé. Eperjeskénél áruforgalmi célú vasúti határátkelő 
található. A kistáj állami közútjainak hossza 243 km, amelyből 45 km (10%) másodrendű főút. 
Közútsűrűség 49 km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya 18%. 
Vasútvonalainak hossza 26 km, amelynek 23%-a villamosított. Vasútsűrűség: 5,2 km/100 km2. 
Településeinek 24%-a rendelkezik vasútállomással. Hajózható vízi útja a kistáj Ny-i részén kanyargó 
Tisza 120 km-es, Szatmárcseke-Zsurk közötti szakasza, ahol Vásárosnamény rendelkezik folyami 
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kikötővel. Kompátkelőhelyek: Tiszamogyorós-Lónya, Aranyosapáti-Tiszaadony. Tivadarnál és 
Vásárosnaménynál közúti, Eperjeskénél vasúti híd ível át a folyón (az utóbbi Ukrajnába).  
 

7.3.1.3. Levegő (Alap-légszennyezettség) 
 
Agglomerációk és zónák 
A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 
zónacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők:  

- kén-dioxid   F 

- nitrogén-dioxid  F 

- szén-monoxid  F 

- szilárd (PM10)   E 

- benzol   F 

- talajközeli ózon  O-I 

- PM10 – Arzén   F 

- PM10 – Kadmium  F 

- PM10 –Nikkel   F 

- PM10 – Ólom   F 

- PM10 – Benz(a)-pirén  D 
 
A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi 
(EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a 
légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 
légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati kü szöb 
között van. A D csoportba tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 
van. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
 
Háttérszennyezettség meghatározása közvetett úton (0 dimenziós boksz) modellel 
 
A vizsgált terület környezetének levegőminőségi állapotát a település kommunális tüzelésből és 
közlekedésből származó immissziója, a közeli közlekedési utak forgalmából és a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó immisszió határozzák meg alapvetően. A háttérszennyezettség 
számításához egy olyan 5 km átmérőjű kört jelöltünk ki, melynek középpontja a vizsgált terület. A 
számításoknál a mezőgazdasági (szántóföldi) eredetű kiporzásokat, azok lokális hatása és időszakossága 
miatt elhanyagoltuk.  
 
A területre jellemző sokévi átlagos regionális háttérszennyezettség három indikatív szennyező 
tekintetében a következő (K-puszta): 
 

 Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szilárd 
Éves átlagos koncentráció (μg/m3) 2 5 2 

 
Kommunális tüzelés 
A terület 5 km-es körzetében élő háztartások száma 
3357 db (Vásárosnamény). A lakosság kb. 50 %-a 
használ földgázt fűtésre és egyéb, szociális célokra. A 
fennmaradó 50 % vegyes tüzelést (fa, szén) alkalmaz. 1 
háztartásban felhasznált gáz átlagos éves mennyisége 
5000 m3, míg vegyes tüzelés estén fa 10000 kg. A 
fűtésből származó éves kibocsátások a következők: 

kg-ban gáz fa 

SO2 0 7052 

CO 11417 4231080 

NOx 2854 35259 

szilárd 0 49363 

CH 0 0 
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Települések útjain történő közlekedésből eredő szennyezettség 
Becsléseink szerint az érintett településeken 1119 db gépjármű vesz részt a forgalomban (10% 
tehergépjármű, 90% személygépjármű). Átlagosan megtett út hossz 5 km/nap. A településen belül 50 
km/h sebességgel történik a járművel mozgása. 
 
Fajlagos kibocsátási értékek: 

fajlagos kibocsátás (g/km) 50 km/h CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 8,377 1,302 1,178 0,006 0,072 

tehergépjármű 6,316 0,444 2,475 0,056 0,667 

 
Éves kibocsátási értékek – települési közlekedés (kg): 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 15399,6 2393,8 2165,1 10,8 132,8 

tehergépjármű 1290,0 90,6 505,4 11,4 136,2 

összesen 16689,5 2484,4 2670,5 22,2 269,0 

 
A közlekedésekből imisszióra az érintett területen a következő utakon lehet számítani.  

Közút száma Útkategória Megye szelvénye 
érvényesség 

határszelvényei 
kód 

41 I.rendű út Szabolcs-Szatmár-Bereg 49+990 36+820 50+825 12749 

4108 összekötő út Szabolcs-Szatmár-Bereg 23+450 18+038 24+964 12754 

4117 összekötő út Szabolcs-Szatmár-Bereg 2+000 0+000 2+993 8354 

4119 összekötő út Szabolcs-Szatmár-Bereg 5+000 0+000 9+1471 8358 

4115 összekötő út Szabolcs-Szatmár-Bereg 38+000 35+365 42+426 8353 

 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
 
A járműforgalmi adatokat a következő táblázatban mutatjuk be. 

Gépjármű kategória/útszám 41 4108 4117 4119 4115 

Személygépkocsi 3204 2710 2971 146 2086 

Kis tehergépkocsi 727 523 405 45 210 

Autóbusz - egyes 56 24 49 10 23 

Autóbusz - csuklós 0 0 0 7 0 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 56 36 43 3 11 

Tehergépkocsi - nehéz 53 33 24 3 8 

Tehergépkocsi - pótkocsis 29 14 11 0 3 

Tehergépkocsi - nyerges 105 32 39 0 10 

Tehergépkocsi - speciális 0 0 0 0 0 

Lassú jármű 18 26 36 12 30 

Motorkerékpár 13 35 32 2 20 

 
A külterületi közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátás a következőképpen alakul (kg):  

Út száma Útszakasz hossza (m) CO CH (FID) NOx SO2 PM10 

41 7000 320,31 44,61 60,47 0,75 8,70 

4108 4964 105,62 23,91 47,61 2,74 4,56 

4117 4000 88,71 20,70 39,38 1,89 3,44 

4119 1000 2,56 0,34 0,53 0,01 0,09 

4115 1426 38,27 5,64 6,31 0,06 0,69 
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A területre vonatkozatott relatív felszín közeli járulékos légszennyezettséget egyszerű hígulási (0 
dimenziós boksz) modellel számítva a következő értékeket kapjunk: 

 
összes légszennyező anyag 
(tüzelés + közlekedés) kg 

hosszú átlagolású időre vetített 
koncentráció (µg/m3) 

SO2 7079 0,61 

CO 4259742 369,54 

NOx 40938 3,55 

szilárd 49649 4,31 

CH 2580 0,22 

 
A terület átlagos levegőminőségi jellemzői (µg/m3) a következők: 
 

Légszennyező 
anyagok 

Háttér 
Kommunális tüzelés 

és közlekedés 
Összesen 

Éves 
határérték 

Terhelhetőség 

SO2 2 0,61 2,61 50 47,39 

CO 0 369,54 369,54 3000 2630,46 

NOx 5 3,55 8,55 40 31,45 

szilárd 2 4,31 6,31 40 33,69 

CH - 0,22 0,22 - - 

 
Érintett utak légszennyezettsége jelenleg 
 
41. sz. közút 
 
Forgalomszámlálási adatok: 

Járműkategória Napi járműszám Órás járműforgalom 

személygépkocsi 3944 224,32 

tehergépjármű 261 14,84 

busz 56 3,19 

 
a vizsgált útszakaszon áthaladó 
teljes légszennyező anyag 
kibocsátása az i-edik szennyező 
anyag komponensből  
[mg/s m]; 

 CO CH NO2 SO2 PM 

szgk. 0,277 0,074 0,114 0,00041 0,005 

busz 0,004 0,00017 0,00171 0,00006 0,00030 

tgk. 0,020 0,0014 0,012 0,0024 0,0027 

Ei=Ep 0,300 0,076 0,128 0,0028 0,0081 
 

 
Átlagos szélsebesség (2,58 m/s) esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag 
koncentráció a vonalforrás középvonalától távolodva: 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

up 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 180,06 170,16 154,24 138,33 112,24 74,91 56,50 45,69 38,56 33,49 

CH 45,63 43,12 39,09 35,06 28,45 18,98 14,32 11,58 9,77 8,49 

NOx 76,66 72,45 65,67 58,89 47,79 31,89 24,06 19,45 16,42 14,26 

SO2 1,71 1,61 1,46 1,31 1,06 0,71 0,54 0,43 0,37 0,32 

PM10 4,84 4,57 4,14 3,72 3,01 2,01 1,52 1,23 1,04 0,90 
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8. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a vonalforrástól távolodva - jelenleg 

 
Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága 
(m) a vonalforrástól: 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) 
Határérték helye 

(m) 

CO 180,06 10000 nem értelmezhető 

CH 45,63 500 nem értelmezhető 

NOx 76,66 200 nem értelmezhető 

SO2 1,71 250 nem értelmezhető 

PM10 4,84 50 nem értelmezhető 

 
Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m): 

Légszennyező anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m) 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 19,3 7,5 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 
Az út hatástávolsága jelenleg 19,3 m. 
 

7.3.1.4. Környezeti zaj 
 
A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzaja  
 
A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés, a nagyobb ipari-gazdasági zajkibocsátók 
és az urbánus környezet összetett zajemissziói alakítják. 
A zajkibocsátók között első helyen a közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a kialakult 
hagyományos alföldi településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű közlekedési rendszer, 
valamint a közlekedési rendszert használó magas zajszintű technikák (járművek, munkagépek) 
szinergikus hatása eredményezi.  
A területen folytatott gazdasági-ipari tevékenységek (ipar, mezőgazdaság) szintén hozzájárulnak a 
terület háttérzaj szintjéhez. 
 
A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség több pontján. 
Mérés ideje: 2018. április 3. 10-12 óra között. 
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A kibocsátott zaj 10 percnél hosszabb mérési időintervallumokat választottunk. 
A vizsgálatot a mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek 
egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása: 
LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 
Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

 
A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: 
Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 
 
ahol 
∆LA = LAeq,mért – LAa. 
LAa a mérési pontokra vonatkozó alapzaj értékek dB(A) 
LASmax a mérőműszer slow időállandójával mért maximum szint dB(A) 
LAImax a mérőműszer impuls időállandójával mért maximum szint dB(A) 
TV a vonatkoztatási idő Óra 

 
Mérési pontok 
A háttérzaj meghatározása érdekében a tervezési terület egy pontján végeztünk tájékoztató méréseket. 

- Vásárosnamény 0312/11 hrsz. 
 
Eredmények elemzése 
 

Mérési pont: LAa: LAeq,mért ∆LA Ka LAImax LASmax Kimp ∆Lterc LAeq LAM 

Tervezett 
tevékenység 

helye 

32 56,8 24,8 -0,0144 75,6 75,6 0,00 0 56,79 56,79 

 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

- Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zaj tól védendő 
területeken nappal „Gazdasági terület” besorolású területen nem lehet több 60 dB-nél. 

- Lakóterületen (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények területen, a temetőknél, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-
nél.  

- Üdülőterületen, különleges területek közül az egészségügyi területen nem lehet több 45 dB-
nél. 

 
A háttérzaj a beavatkozás környezetében határérték alatti. 
 
Közutak zajterhelése 
 
A háttérterhelés meghatározása szempontjából a tervezési területen a közúti forgalomból eredő 
zajkibocsátással is számolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, 
valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. 
számú melléklete alapján meghatároztuk meg. 
 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
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41. sz. út 
 
Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 
A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-
ban megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), 
járműkategóriánkénti bontásban. 

személy- és kisteher-gépkocsi 3931 

szóló autóbusz 56 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 56 

szóló nehéz tehergépkocsi 53 

tehergépkocsi szerelvény 152 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 13 

 
Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 
Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 
Napközben 06-18 

óra 
Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai járműkategória jele → I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Út-/forgalomjelleg kategória* ↓ i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat 
lebonyolító főutak) 

0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=2 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 245,69 159,21 43,24 

II. 7,74 5,00 1,52 

III. 12,57 8,10 2,72 

 
Forgalmi sáv: 2 
Mértékadó sebesség v, km/óra 
Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó 
sebesség. 
Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként, 
napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út - és 
időszakaszra érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség 
korrigált értéke alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni.  
 
A korrigált sebesség: 
 A = 0,07 vmegengedett + 20  

Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS  
 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

133,00 86,15 23,74 

85,21 86,84 89,11 

II. 70 24,9 65,04 66,70 69,06 

III. 70 24,9 65,04 66,70 69,06 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
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A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m. 
 
A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i 
A kopórétegnek a forgalom zajhatását jelentősen befolyásoló érdessége és hangelnyelő tulajdonsága.  
A számítási eljárásban a kopóréteget az "A"-"E" kategóriák valamelyikébe soroljuk.  

Akusztikai érdességi kategória Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i = 

A AB-8; AB-12; ZMA-8; ÖA-8; ÖA-12; Modifikált vékonyaszfaltok 0 

B 
AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 4 évesnél régebbi 

vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F 
0,29 

C 
4 évesnél régebbi AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal Egy, 
ill. kétrétegű bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellátott kopórétegek AB-16; 

AB-16/F; AB-20 
0,49 

D 
Beton, Repedezett aszfalt kopórétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F; 

AB-20 
0,67 

E 
Kiverődött beton, Kiskockakő, Díszburkolat (pl. VIACOLOR), Keramit, 

ÉHA-16; ÉHA-20 
0,78 

 
[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0 
c értéke: 0,1 →     Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszint 
Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 
 
A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 
ahol:  

- az adott akusztikai járműkategóriához tartozó A i Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat 
szerint kell behelyettesíteni:  

Akusztikai járműkategória Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 2 2,92 3,03 2 2,62 3,92 

2 2,4 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 

3 2,7 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 

- vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter  

- [k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az 
adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni. 

 
A [KD]g, s, t, j, i számítása: 
[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 
ahol  

- vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra  
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,51 -11,70 65,81 

II. 78,57 -25,54 53,02 

III. 82,29 -23,44 58,85 

este 

I. 77,72 -13,67 64,05 

II. 78,82 -27,55 51,27 

III. 82,50 -25,46 57,04 

éjjel 

I. 78,00 -19,44 58,56 

II. 79,17 -32,89 46,29 

III. 82,80 -30,35 52,44 
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-
nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 
megítélési szintre* 

Túllépés (dB) 

napközben 66,79 65,00 1,79 

este 65,03 65,00 0,03 

éjjel 59,71 55,00 4,71 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  
Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  
nappal  65 dB(A), 
éjjel  55 dB(A). 
 
Az út hatástávolsága jelenleg: 

Napszak Határérték (dB) Hatástávolság (m) 

napközben 65 8,12 

este 65 8,01 

éjjel 55 8,37 

 
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg minden napszakban meghaladja a jogszabályban 
meghatározott határértékeket. 
 

7.3.1.5. Talaj adottságok 
 
Talajok 
 
A kistáj talajtakarójának 96%-a fiatal öntésterületen fekszik, ahol az ártéri síkból a Tarpai-hegy és 
Barabásnál a Kaszonyi-hegy emelkedik ki kissé. Mindkét hegy vulkáni kőzetből áll, a Tarpai-hegy 
szarmata korú dácitból, a Kaszonyihegy pedig riolitból. Mindkettőt lösztakaró-maradványok fedik, 
és szigetszerűen emelkednek ki a környező alluviális területből. E hegyeken szőlőt is termesztenek, 
ami ezt a területet a Beregszászi szőlővidék Ny-i határává teszi. 
A talajvízhatás-mentes kovárványos barna erdőtalajok csupán kis területen (4%), főként a Nyírséggel 
határos homokterületeken fordulnak elő. A gyengén savanyú kémhatású nyírségi homokon kialakult 
kovárványos barna erdőtalajok 1-2% közötti szervesanyag-tartalmúak. Vízgazdálkodásuk a 
homoktalajok szélsőséges vízgazdálkodásánál a kovárványcsíkok vízvezetést csökkentő hatása miatt 
kedvezőbb. Termékenységük mégis csupán a 25-45 (int.) talajminőségi kategória. 
Az öntésterületek talajai talajvízhatás alatt álló réti, öntés réti és nyers öntés talajok. A réti talajok 
(49%) mechanikai összetétele agyag, erősen savanyúak, 4%-nál több szerves anyagot tartalmaznak és 
termékenységi besorolásuk is némileg kedvezőbb (int. 40-60). 
Az öntés réti talajok (10%) mechanikai összetétele agyagos vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, 
gyengén vagy erősen savanyú kémhatásúak, szervesanyag-tartalmuk azonban csupán 1-2%, 
termékenységi besorolásuk emiatt gyengébb (int. 30-50).  
Az általában erősen savanyú kémhatású vályog vagy agyagos vályog, 1%-nál kisebb szervesanyag-
tartalmú nyers öntéstalajok jelentős nagyságú területen (37%) fordulnak elő. Termékenységük 
azonban a kis tápanyagtőke miatt igen gyenge (int. <25). A felszín közeli talajvíz 
helyenként láptalajok képződését idézi elő, amely típus azonban kis területi megjelenése miatt a 
talajtípusok között nem szerepel, viszont a foltokban meglévő jégkori növényritkaságokat őrző lápok 
közül a csarodai tőzegláp említést érdemel.   
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A kistáj talajainak kb. 20%-a erdőterületként, 40%-a rét-legelőként, a maradék mintegy 40%-nyi pedig 
szántóföldi kultúraként hasznosítható. A kovárványos barna erdőtalajokon a szántóhasznosítás 
elérheti akár a 75%-ot. 
 
Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület fiatal, nyers öntéstalaj típusú talajfoltra esik. 
 
Fiatal, nyers öntéstalaj  
Ide soroljuk a folyóvizek és a tavak fiatal képződményeit, amelyek a vízborítás alól szárazra kerülve 
a növényzet megtelepedésére alkalmassá váltak. Az ismétlődő vízborítás a megtelepedő növényzetet 
mindig újra elborítja, és így a talajképződés is új anyagon indul meg. Ennek következtében mélyreható 
változást nem tud előidézni. 
A humuszosodás a felszíni rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja 
meg az 1%-ot. Vízgazdálkodásuk általában kedvező, de erősen függ az üledék szemcseösszetételétől. 
Tápanyag-gazdálkodásuk közepes. 
 

 
9. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 

 
Fúrások adatai 
 
A tervezett tevékenység területén 1 ponton történt fúrás 2016 márciusában. 
 
A területen végzett feltáró fúrás adatai: 

Fúráspont EOV X EOV Y Megütött talajvízszint (m) Nyugalmi talajvízszint (m) 

1. 312962 893027 3,50 3,43 

 
A feltárt rétegek a felszín közelében szemcsés jellegű homokos agyag talajok, mélyebb rétegekben 
egy-egy iszapos finomhomok réteg található. 
A megütött talajvíz szintje 3,5 m.  
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A fúrások alkalmával a térség tipizált rétegrendje: 

- 0,0 m-től 0,5 m-ig homokos humuszos feltalaj 

- 0,5 m-től 0,8 m-ig homokos agyag 

- 0,8 m-től 1,3 m-ig közép homok 

- 1,3 m-től 2,8 m-ig iszapos finomhomok 

- 2,8 m-től 4,5 m-ig iszapos homok 
 
A talaj minősége 
 
A talajrétegek néhány paraméter tekintetében bevizsgálásra került a HL-LAB Környezetvédelmi és 
Talajvizsgáló Laboratóriumban.  
 
A mintát vette: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.  
HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 
A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
Mintavétel ideje: 2018. január 11. 
Mintavétel: akkreditált 
 
Laborvizsgálati eredmények: 
 

Vizsgált paraméterek 
B 

szennyezettségi határérték 
Mérési eredmények 

Vevő azonosítója - 1 2 3 

Szint mélysége [cm] - 0-100 100-200 250-350 

Ammónium [mg/kg légsz.a.] 250 <1 <1 <1 

Nitrát [mg/kg légsz.a.] 500 22 28 22 

Nitrit [mg/kg légsz.a.] 100 1,6 0,9 0,6 

 
A terület talajának nehézfém tartalma: 
 

Nehézfém 
„B” szennyezettségi 

határérték 
1 2 3 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 15 5,9 7,5 6,7 

Bárium [mg/kg szárazanyag] 250    

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 1 0,07 0,3 0,15 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 30 11,1 14,3 11,0 

Króm [mg/kg szárazanyag] 75 49,6 43,8 44,5 

Réz [mg/kg szárazanyag] 75 24,3 18,3 18,6 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] 7 0,85 1,03 1,06 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 40 34,8 38,6 32,4 

Ólom [mg/kg szárazanyag] 100 9,85 10,0 8,24 

Ón [mg/kg szárazanyag] 30    

Szelén [mg/kg szárazanyag] 1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cink [mg/kg szárazanyag] 200 57,1 54,4 58,2 

Higany [µg/kg szárazanyag] 0,5 0,002 <0,001 <0,001 

 
A terület talajai nehézfém tekintetében nem szennyezettek. 
 
A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet mellékleten csatoljuk.  
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7.3.2. A várható környezeti hatások becslése 
 

7.3.2.1. Létesítés 
 
Nem releváns a korábban elmondottak miatt. 
 

7.3.2.2. Üzemeltetés 
 

7.3.2.2.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 
 
 

7.3.2.2.1.1. Módszertan 
 
Az üzemeltetés során várható hatásokat 3 nagy csoportra osztottuk, számszerűsítjük 
munkafázisonként a beavatkozás környezetre kifejtett hatásait, és a beavatkozások környezetében 
várható környezetterhelés mértékét. 
 
Pontforrás: 
Az üzemeltetés idején a faapríték hasznosító kazánok tekinthető nem bejelentésköteles 
pontforrásnak. 
 
Diffúz forrás: a telepen mozgó munkagépek kibocsátásai 
 
Vonalforrás: 
41. sz. közút forgalomnövekedéséből eredő imissziós állapot romlás 
 

7.3.2.2.1.1.1. Hatótényező csoportok 
 

- Szállítási tevékenység (munkagépek be- és kiszállítása, alapanyag beszállítás, 
letermelt növényzet kiszállítása). 
 

Közutakat érő terhelés 
 
41. sz. közút 
 
Additív napi járműszám közúton (legmagasabb terhelést és kétirányú forgalmat feltételezve):  

- tehergépkocsi: 9,4 db/nap 
- személygépkocsi: 20 db/nap 

 
- A telepen mozgó munkagépek légszennyező anyag kibocsátásai 

 
Emisszió specializálása: 

Munkagép megnevezése 
Teljesítmény 

(kW) 
Munkagépek 

száma 
Üzemidő 
(óra/nap) 

Motoros fűrész 15 2 4 

Forgórakodó 105 1 2 

Erőgép (traktor) munkagéppel 125 1 6 

Szállító jármű (tgk.) 271 1 0,5 

  
Kibocsátott légszennyező anyagok: CO, NO2, NOx, PM10 
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- A faapríték hasznosító kazánok légszennyező anyag kibocsátásai 
 
Kazánok száma: 2 db (1 db az „A” jelű, és 1 db a „B” jelű épületben. 
Kazánok névleges teljesítménye: 30 kW 
Felhasznált faapríték kazánonként: 30 t/év. 
 

7.3.2.2.1.1.2. A számítások során felhasznált alapelvek, szabványok 
 
Vonalforrások: 
A közutakra vonatkozó szállítási tevékenység esetében folytonos vonalforrást feltételeztünk. 
Használt szabványok: MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának 
számítása és MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása. 
 
Diffúz források: 
Az üzemeltetés során számos a levegőt érő terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta 
légszennyező anyag kibocsátásból, másrészt a földmunkák során fellépő kiporzásból eredően.  
A beavatkozás során feltételezzük, hogy kialakul egy felületi forrásként (átlagosan 30 m) értelmezhető 
felület melyen belül a munkagépek mozognak, a terjedési számításoknál a felületi forrás effektív 
kibocsátási magasságát 2,0 m-nek vettük.  
A kibocsátott légszennyező anyagok által okozott légszennyezettség számításánál meghatároztuk a 
rövid átlagolási időtartamra (1 h) vonatkozó maximális talajközeli koncentrációt (C Gmax) átlagos 
szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemző szélirányok és szélgyakoriságok ismeretében 
égtájanként meghatároztuk a várható hatások hatástávolságát. 
 
Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 
A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait és szakértői munka 
során alkalmazott szabványokat alkalmaztuk. 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:  
„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag 
terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri 
meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított 
várható talajközeli levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 
A rendelet értelmében tehát 3 feltételre határoztuk meg a hatásterületet. A hatásterület nem 
értelmezhető (NÉ-vel jelölve a számításokat ismertető táblázatokban) abban az esetben, ha a 
maximális kibocsátás koncentrációja kisebb, mint a feltételként szabott koncentráció értéke.  
 
A területre vonatkoztatott stabilitási széljellemzők gyakorisága:  

Stabilitási index Stabilitási paraméter Szélexponens Gyakoriság 

1 0,464 0,410 3,78 

2 00446 0,390 5,23 

3 0,427 0,370 9,40 

4 0,384 0,340 13,62 

5 0,343 0,310 21,82 

6 0,282 0,290 39,77 

7 0,170 0,220 6,46 
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Széljellemzők: 

Szélirány szélsebesség - u (m/s) szélgyakoriság - θ (%) 

É 2,11 9,1% 

ÉÉK 1,80 7,6% 

ÉK 1,42 6,3% 

KÉK 1,10 9,2% 

K 1,29 7,4% 

KDK 1,47 7,2% 

DK 1,69 5,9% 

DDK 1,88 5,6% 

D 2,35 8,2% 

DDNY 3,11 5,8% 

DNY 2,91 4,6% 

NYDNY 3,02 3,3% 

NY 1,87 3,7% 

NYÉNY 2,16 3,7% 

ÉNY 2,16 5,9% 

ÉÉNY 2,22 6,4% 

 
A hatásterületet a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 
viszonyok mellett határoztuk meg: 

‐ Stabilitási index: 6 

‐ Stabilitási paraméter: 0,282 

‐ Szélexponens: 0,290 

‐ Átlagos szélsebesség: 1,95 m/s 
 
Érdesség: átlagosan 0,15-as (mezőgazdasági terület) értéket határoztunk meg. 
Forrásszélesség: átlagosan 30 m. 
 
A munkagépek kibocsátásai: 
 
A munkagépek kibocsátásait a következő EU direktívában foglaltaknak megfelelően határoztuk meg: 
 
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 
14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 
 
Motorkategóriák (1)E rendelet alkalmazásában a következő, az I. mellékletben megállapított 
alkategóriákra bontott motorkategóriákat kell alkalmazni:  
1. „NRE kategória”: a) olyan, közúton vagy egyéb módon való haladásra vagy mozgatásra szánt és 
alkalmas nem közúti mozgó gépekbe szánt motorok, amelyek nincsenek kizárva a 2. cikk (2) 
bekezdésének hatálya alól, és az e bekezdés 2–10. pontjaiban meghatározott egyetlen más 
kategóriában sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategóriájú 
motorok helyett használt, 560 kW-nál kisebb referenciateljesítményű motorok;  
2. „NRG kategória”:kizárólag áramfejlesztő gépcsoportokban használt, 560 kW-nál nagyobb 
referenciateljesítményű motorok; az e jellemzőkkel rendelkező motoroktól eltérő, áramfejlesztő 
gépcsoportokba szánt motorok az NRE vagy az NRS kategóriába tartoznak, a jellemzőiktől függően; 
3. „NRSh kategória”: kizárólag kézi gépekben használt, 19 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, 
szikragyújtású kézi motorok;  
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4. „NRS kategória”:az NRSh kategóriába nem tartozó, 56 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, 
szikragyújtású motorok;  
5. „IWP kategória”: a) kizárólag belvízi hajókon, azok közvetett vagy közvetlen meghajtására 
használt, vagy azok közvetett vagy közvetlen meghajtására szánt, 19 kW vagy annál nagyobb 
referenciateljesítményű motorok; b) az IWA kategóriájú motorok helyett használt motorok, feltéve 
hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;  
6.„IWA kategória”: olyan segédmotorok, amelyeket kizárólag belvízi hajókra szántak és amelyek 
referenciateljesítménye 19 kW-nál nagyobb vagy azzal egyező;  
7. „RLL kategória”:kizárólag mozdonyokban, azok meghajtására használt vagy azok meghajtására 
szánt motorok;  
8. „RLR kategória”: a) kizárólag vasúti motorkocsikban, azok meghajtására használt vagy azok 
meghajtására szánt motorok; b) az V. szakasz szerinti, RLL kategóriájú motorok helyett  használt 
motorok;  
9.„SMB kategória”: kizárólag motoros szánokba szánt szikragyújtású motorok; a motoros szánokba 
szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak;  
10. „ATS kategória”: kizárólag ATV és SbS járművekbe szánt szikragyújtású motorok; az ATV és 
SbS járművekbe szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak.  
 
A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott NRE motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz 
szerinti kibocsátási határértékek: 
 

 
10. ábra Fajlagos kibocsátási értékek 
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7.3.2.2.1.2. A helyhez kötött pontszerű légszennyező források jellemzőinek 
bemutatása, a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező 
komponenseknek az ismertetése 

 
7.3.2.2.1.2.1. Alapadatok 

 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a számítás során figyelembe vett levegőterheltségi szint 
határértékei: 
 
„4. §  
(1) Az 1. mellékletben szereplő légszennyező anyagokra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
levegőterheltségi szint 1. mellékletben meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni.” 
(2) A 2. mellékletben felsorolt légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti 
hatásvizsgálat-köteles tevékenységek esetén a területek levegőterheltségi szintjének megítéléséhez, a 
terjedési modellek, hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.” 
 

Kibocsátók Légszennyező anyag 

Határérték, ill. tervezési irányértékek 
[µg/m3] 

24 órás 60 perces 

Faapríték égetés 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 150 

Szén-monoxid (CO) 10000 5000 

CnHn 250 250 

Szálló por (PM10) - 50 

Kén-dioxid (SO2) 250 125 

 
Az el nem égett szénhidrogének és az „Összes szerves anyag C-ként” kibocsátásoknál az „Olefin 
szénhidrogének, kivéve 1,3 butadién és az etilén” határértéket vettük figyelembe. 
 
Hatásterület: 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2§ alapján: 
„14.: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által 
maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a 
légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, 
a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség -
változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.” 
 

7.3.2.2.1.2.2. Emisszió 
 
A légszennyező anyagot kibocsátó helyhez kötött berendezésként, üzemel 2 db faapríték tüzelésű 
kazán, ami az épületek fűtését biztosítja.  
 
A kazánok teljesítménye: 30 kW 
A pontforrásként értelmezhető kazánok névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 140 
kW értéket, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentésre nem kötelezett. 
 
Pontforrás adatai: 

- Forrás típusa: földgáz 

- Forrás alakja: kör 
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Felhasznált faapríték kazánonként: 30 t/év. 
 

7.3.2.2.1.2.3. Transzmissziós számítás 
 
Elméleti és tényleges füstgáz mennyiségének meghatározása 

Fajlagos emissziók (g/MJ) 

kén-dioxid 0,010 

nitrogén-oxidok 0,088 

CnHn 0,001 

szén-monoxid 0,056 

szilárd szennyezők 0,022 

Fűtőérték 18 

V0 5,64 

L0 4,93 

λ 5,15 

Elméleti füstgáz mennyisége (m3) 26,10 

Füstgáz mennyisége (m3) 38,52 

 
Faaprítékra vonatkozó fajlagos adatok 

1 egység elégetéséből adódó 
emissziók (g/m3) 

kén-dioxid 0,18 

nitrogén-oxidok 1,584 

CnHn 0,018 

szén-monoxid 1,008 

szilárd szennyezők 0,396 

 
Térfogat és tömegáramok 

Maximális fogyasztás 10,42 kg/h  

Füstgáz 54,76 m3/kg  

Térfogat áram 570,46 m3/h  

Tömegáramok (fából származó kibocsátás esetén) 

Fajlagos értékek mg/kg g/h mg/s 

kén-dioxid 3,29 1,88 0,52 

nitrogén-oxidok 28,92 16,50 4,58 

CnHn 0,33 0,19 0,05 

szén-monoxid 18,41 10,50 2,9 

szilárd szennyezők 7,23 4,13 1,15 

 
Az épület kéményének effektív forrásmagasságának meghatározása átlagos szélsebesség 
esetén 
 
A meghatározáshoz a forrás geometriai (épített) magassága (h) szükséges kiinduló adatként. 
h = 8,0 m 
 
Korrigált kéménymagasság (hk) meghatározása 
 
Ha a véggáz sebessége kisebb, mint a szélsebesség másfélszerese, akkor a korrigált kéménymagasság 
az alábbi képlettel számítható: 

ℎ𝑘 = 2𝑑 (
𝑣

𝑢𝑚
− 1,5) + ℎ 

 
Ha a véggáz sebessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a szélsebesség másfélszerese, akkor a korrigált 
kéménymagasság egyenlő a forrás geometriai (épített) magasságával. hk=h, 
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Véggáz sebességének meghatározása: a kilépő véggáz térfogatárama osztva a kibocsátási szelvény 
keresztmetszetével. 
Térfogatáram (m3):     570,46 
Kibocsátási szelvény keresztmetszete (m2) 0,0201 
Esetünkben a véggáz sebessége:   v = 7,881 m/s 
 
Az átlagos szélsebesség számítása 

𝑢(𝑧) = 𝑢1 × (
𝑧

𝑧1
)

𝑝

 

ahol u1 a z1 magasságban mért (ismert) szélsebesség, p pedig az ún. szélprofil kitevő  
u1: 1,95 m/s 
z: 8,0 m 
z1: 10 m 
p (szélprofil kitevő): D-semleges 0,27 

 
A szélsebesség a kibocsátásnál: 1,84 m/s. 
A szélsebesség másfélszerese: 2,93 m/s 
 
A véggáz sebessége kisebb, mint a szélsebesség másfélszerese, tehát a hk - 2 képlet. 
A korrigált kémény-magasság: 8,0 m. 
 
A hőkibocsátás számítása (Qh) 

𝑄ℎ = 271 ×
𝑇𝑠 − 𝑇ℎ

𝑇𝑠
× 𝑑2 × 𝑣 

Ts – a füstgáz hőmérséklete   300 °C  → 573,2 K 
Th - a levegő hőmérséklete h magasságban 10,00 °C → 283,15 K 
 
Qh = 29,063 kW 
 
A kibocsátási tényezőkből számítható a járulékos kéménymagasság (Δh), ami a kibocsátott 
szennyezőanyag forrásból való kilépése utáni emelkedésének mértéke.  
 
CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) formulát alkalmaztuk, mert a T s-Th 
hőmérséklet különbség 50 °C-nál vagy a hőkibocsátás 100 MW-nál nagyobb. 

∆𝒉 =
𝒌

𝒖𝟎,𝟕𝟓
× (𝟐, 𝟕𝟏 × 𝑸𝒉

𝟎,𝟓) 

HOLLAND formula, ha a Ts-Th (véggáz és környezeti levegő közötti) hőmérséklet különbség 50 
°C-nál és a hőkibocsátás 100 MW-nál kisebb, 

∆𝒉 =
𝒌

𝒖
(𝟏, 𝟓 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌 ∗ 𝒅 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟔 ∗ 𝒌 ∗ 𝑸𝒉) 

Esetünkben alkalmazott formula: CONCAWE 
∆h = 9,708 m 
 
Effektív forrásmagasság (H) az a magasság, amelyben a vízszintes tengelyű terjedés és hígulás 

lejátszódik. 𝑯 = 𝒉𝒌 + ∆𝒉 
 
Esetünkben az effektív forrásmagasság (H): 17,708 m 
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Egyéb modellezési paraméterek 
 
z0 a vizsgált területen az érdességi paraméter [m] 

Égtáj 
Szélsebesség adott 

égtáj felé 
érdességi paraméter z0 

adott égtáj felé 
É 2,35 1,2 

ÉÉK 3,11 1,2 
ÉK 2,91 0,15 

KÉK 3,02 0,15 
K 1,87 0,15 

KDK 2,16 0,15 
DK 2,16 0,15 

DDK 2,22 0,15 
D 2,11 0,15 

DDNY 1,80 0,3 
DNY 1,42 0,3 

NYDNY 1,10 0,3 
NY 1,29 0,3 

NYÉNY 1,47 1,2 
ÉNY 1,69 1,2 

ÉÉNY 1,88 1,2 

 
Légköri stabilitás (p) 0,282 
 
Az effektív kibocsátási magasság nagy mértékben függ a kibocsátási magasság átlagos 
szélsebességétől, ezért szükséges meghatározni a szélirány szerinti leggyakoribb szélsebességekkel 
módosított effektív kibocsátási magasságokat. 
 
Az effektív forrásmagasság (H) égtájanként: 

Égtáj Szélsebesség (m/s) Effektív kéménymagasság (m)  

É 2,35 16,25 

ÉÉK 3,11 15,04 

ÉK 2,91 15,04 

KÉK 3,02 14,84 

K 1,87 17,80 

KDK 2,16 16,78 

DK 2,16 16,79 

DDK 2,22 16,62 

D 2,11 16,93 

DDNY 1,80 18,06 

DNY 1,42 20,02 

NYDNY 1,10 22,54 

NY 1,29 20,93 

NYÉNY 1,47 19,71 

ÉNY 1,69 18,58 

ÉÉNY 1,88 17,76 

 
A tevékenység hatástávolsága 
 
Kiindulási adatok: 

Légszennyező 
pontforrás jele 

Térfogatáram 
(m3/h) 

Szennyező anyag 
megnevezése 

Tömegáram 
(mg/s) 

Kazán 570,46 

kén-dioxid 0,52 

nitrogén-oxidok 4,58 

CnHn 0,05 

szén-monoxid 2,92 

szilárd szennyezők 1,15 
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Átlagos szélsebesség esetén a szabvány szerinti paraméterek (szóródási együtthatók) és a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerinti hatástávolságok az alábbiak szerint 
alakulnak. 

Számítási paraméterek 
kén-dioxid nitrogén-

oxidok 
CnHn 

szén-
monoxid 

szilárd 

Maximum (m) 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 

σy (m) 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 

σz (m) 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 

Maximum értéke (µg/m3) -1h 0,14 1,24 0,01 0,79 0,31 

Maximum értéke (µg/m3) -24h 0,03 0,30 0,00 0,19 0,07 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 250 200 250 10000 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

Háttér (μg/m3) 2,6 8,6 0,2 369,0 6,3 

Terhelhetőség 247,4 191,5 249,8 9631,0 43,7 

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

25 20 25 1000 5 

Hatástávolság (m) - "A" feltétel  NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb - "B" 
feltétel  

49,5 38,3 50,0 1926,2 8,7 

Hatástávolság (m) - "B" feltétel  NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
maximális érték 80%-ánál nagyobb - "C" 
feltétel  

0,11 1,00 0,01 0,63 0,25 

Hatástávolság (m) - "C" feltétel  126,9 126,90 126,90 126,90 126,90 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 125 150 250 5000 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 
ki: 

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető 
 
Átlagos szélsebesség és átlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység várható hatástávolságát a 
„C” feltétel határozza meg (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb), 
tehát a hatástávolság 126,9 m.  
 
A szélirányok szerinti szélsebesség, a szélirányonként módosított érdességi tényező, a módosított 
effektív forrásmagasságok miatt módosulnak a szóródási együtthatók, mely eredményeként a 
hatásterületek is. 
Maximális hatástávolság: 211,6 m. Szélirány: NYDNY. 
 
A legközelebbi védendő ingatlan távolsága: 138 m (Agrana Juice irodaépülete, észak-nyugati irányba). 
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található. 
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A következő táblázatban a NOx égtájankénti hatástávolságát mutatjuk be. 
 
Nitrogén-oxidok 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

"A" feltétel 

Hatástávolság 
(m) 

"B" feltétel 

Hatástávolság 
(m) 

"C" feltétel 

É 2,35 16,25 16,93 11,43 NÉ NÉ NÉ 156,2 

ÉÉK 3,11 15,04 14,04 10,34 NÉ NÉ NÉ 79,9 

ÉK 2,91 15,04 15,59 10,58 NÉ NÉ NÉ 138,3 

KÉK 3,02 14,84 15,36 10,44 NÉ NÉ NÉ 135,4 

K 1,87 17,80 18,68 12,52 NÉ NÉ NÉ 180,3 

KDK 2,16 16,78 17,52 11,80 NÉ NÉ NÉ 164,2 

DK 2,16 16,79 17,54 11,81 NÉ NÉ NÉ 164,5 

DDK 2,22 16,62 17,34 11,69 NÉ NÉ NÉ 161,8 

D 2,11 16,93 17,69 11,91 NÉ NÉ NÉ 166,6 

DDNY 1,80 18,06 18,30 12,70 NÉ NÉ NÉ 150,3 

DNY 1,42 20,02 20,42 14,08 NÉ NÉ NÉ 176,2 

NYDNY 1,10 22,54 23,16 15,84 NÉ NÉ NÉ 211,6 

NY 1,29 20,93 21,41 14,72 NÉ NÉ NÉ 188,7 

NYÉNY 1,47 19,71 19,09 13,86 NÉ NÉ NÉ 122,9 

ÉNY 1,69 18,58 17,93 13,06 NÉ NÉ NÉ 112,6 

ÉÉNY 1,88 17,76 17,12 12,50 NÉ NÉ NÉ 105,5 

 
A következő ábra a legjelentősebb légszennyező anyag koncentrációjának eloszlását mutatják 
szélszektorokként. 

 

 
11. ábra Felszín közeli légszennyező anyag (NOx) koncentráció alakulása a faapríték tüzelésből eredően 
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7.3.2.2.1.3. Munkagépek kibocsátásai 
 
Emisszió mértékének meghatározása 
 
A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 
becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:  
 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

O&K MH4 forgórakodó 1 61 305,0 11,6 24,4 

Baoli CPCD35 villástargonca 1 44 221,5 8,4 17,7 

Szállító jármű 2 295 1032,5 56,1 118,0 

 
Üzemidők és munkagép számok: 

Munkagépek megnevezése Üzemidő – naponta (h) Járműszám db 

O&K MH4 forgórakodó 6 1 

Baoli CPCD35 villástargonca 6 1 

Szállító jármű 1 2 

 
Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

O&K MH4 forgórakodó 183,00 6,95 14,64 0,55 

Baoli CPCD35 villástargonca 132,90 5,05 10,63 0,40 

Szállító jármű 206,5 11,2 23,6 0,9 

Teljes emisszió (mg/s) 145,1 6,4 13,6 0,5 

 
Modellezési paraméterek meghatározása 
 

szélirány 
Égtáj felé a 

szélsebesség 
(m/s) 

Kibocsátási 
magasság (m) 

Szélsebesség a 
kibocsátási 

magasságban (m/s) 

Forrás- 
szélesség (m) 

z0 -
égtáj 

É 2,35 2 1,49 30 1,2 

ÉÉK 3,11 2 1,98 30 1,2 

ÉK 2,91 2 1,85 30 0,15 

KÉK 3,02 2 1,92 30 0,15 

K 1,87 2 1,19 30 0,15 

KDK 2,16 2 1,38 30 0,15 

DK 2,16 2 1,37 30 0,15 

DDK 2,22 2 1,41 30 0,15 

D 2,11 2 1,34 30 0,15 

DDNY 1,80 2 1,15 30 0,3 

DNY 1,42 2 0,90 30 0,3 

NYDNY 1,10 2 0,70 30 0,3 

NY 1,29 2 0,82 30 0,3 

NYÉNY 1,47 2 0,94 30 1,2 

ÉNY 1,69 2 1,07 30 1,2 

ÉÉNY 1,88 2 1,19 30 1,2 

Átlagos  2,00 1,29 30,00 0,52 
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Maximális szennyező hatás meghatározása 
 

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 
0,707H-val 

2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója - σy (m) 

1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 
(m) 

6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható 
- σyt (m) 

7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

gyenge léáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 

5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre 
merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója 

- σyt-spec. (m) 
5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a 
füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója - σz (m) 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 
(m) 

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási 
együttható - σzt (m) 

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 
merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σzt-mód (m) 
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid 
átlagolási időtartamra (talajfelszínre 

vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
1734,21 77,06 162,24 89,23 6,08 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás 
átlagolási időtartamra (talajfelszínre 

vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
414,96 18,44 38,82 21,35 1,46 

 
A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,9 m-re alakul ki. 
 
Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 500 200 100,0 50,0 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 50 20 10 5 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 12,6 13,2 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1926,20 99,96 38,29 18,80 8,74 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 8,7 9,4 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1387,4 61,7 129,8 71,4 4,9 

Hatástávolság (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 500 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 
ki: 

NÉ NÉ 0,3 0,2 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 
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Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza meg, a 
hatástávolság ebben az esetben 13,2 m. A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a 
specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A feltétel”. Maximális 
hatástávolság: 15,5 m. 
 
Hatástávolságok 

Feltételek Maximális hatástávolság Irány 

CO 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 6,6 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 3,9 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,8 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

HC 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 6,1 NYÉNY 

"B" feltétel (μg/m3) 3,2 NYÉNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,8 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NO2 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 15,5 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 11,3 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,8 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 0,4 NYDNY 

NOx 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 14,8 ÉÉNY 

"B" feltétel (μg/m3) 10,7 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,8 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5,1 NYDNY 

"B" feltétel (μg/m3) 2,8 NYDNY 

"C" feltétel (μg/m3) 3,8 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 
NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 
A maximális hatástávolság a NYDNY-i irányban KÉK-i szél esetén alakul ki.  
 
A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentráció az üzemeltetésből eredően 
a következő táblázatban látható. 
 

Ingatlan irány távolság CO HC NOx NO2 PM10 

4216 HRSZ. ÉNY 151 0,319911 0,014216 0,029929 0,016461 0,001122 

4213/2 HRSZ. NY 218 0,005722 0,000254 0,000535 0,000294 2,01E-05 

0308/2 HRSZ. ÉK 198 0,003146 0,00014 0,000294 0,000162 1,1E-05 

0308/4 KÉK 148 0,008567 0,000381 0,000801 0,000441 3,01E-05 

1977 DK 282 0,000327 1,45E-05 3,06E-05 1,68E-05 1,15E-06 

 
A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy a tevékenység 
során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 
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7.3.2.2.1.4. Az üzemeltetés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 
 
Az üzemelés idején várható napi járműszám: 19 db – kétirányú forgalom esetén ez 38 db jármű. 
Járulékos személyforgalom: 20 jármű/nap (kétirányú forgalom esetén) 
 
41. sz. út 
 
Ha az 7.3.1.3. fejezetben bemutatott számításokat elvégezzük úgy, hogy az út forgalmát 
növeljük napi 38+20 db jármű forgalmával az alábbi eredményeket kapjuk: 
 
Járműforgalom (járulékos forgalommal együtt): 

Járműkategória 
Forgalom üzemeltetés idején 

 jármű/nap 
Órás forgalom 

jármű/óra 
Jelenlegi forgalom 

jármű/óra 

személygépkocsi 3964 225,5 224,3 

tehergépjármű 299 17,0 14,8 

busz 56 3,2 3,2 

 
A vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i -edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,300 0,076 0,128 0,0028 0,0081 

üzemeltetés idején 0,304 0,077 0,130 0,0032 0,0085 

∆Ei 0,004 0,001 0,002 3,47E-04 4,18E-04 

 
Átlagos szélsebesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a 
vonalforrás középvonalától távolodva: 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

távolság 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

up 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 182,63 172,58 156,44 140,30 113,84 75,98 57,31 46,34 39,11 33,97 

CH 45,98 43,45 39,39 35,33 28,66 19,13 14,43 11,67 9,85 8,55 

NOx 78,03 73,74 66,84 59,95 48,64 32,46 24,49 19,80 16,71 14,51 

SO2 1,92 1,81 1,64 1,47 1,19 0,80 0,60 0,49 0,41 0,36 

PM10 5,09 4,81 4,36 3,91 3,17 2,12 1,60 1,29 1,09 0,95 

 
Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága 
(m) a vonalforrástól: 
 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) Határérték helye (m) 

CO 182,63 10000 nem értelmezhető 

CH 45,98 500 nem értelmezhető 

NOx 78,03 200 nem értelmezhető 

SO2 1,92 250 nem értelmezhető 

PM10 5,09 50 nem értelmezhető 

 
Hatástávolság – feltételek szerint (m): 
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Légszennyező anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 19,8 7,8 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 0,5 nem értelmezhető 2,7 

 

 
12. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a vonalforrástól távolodva – üzemeltetés 

idején 
 
Növekmények 

CO 1,43% 

CH 0,76% 

NOx 1,79% 

SO2 12,20% 

PM10 5,19% 

 
A legnagyobb rendezvények járműforgalma átlagosan 4,27 %-os növekedést okoz 
mindösszesen. 
 
Az út hatástávolsága a legkedvezőtlenebb esetben 0,5 m-rel nő. 
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7.3.2.2.1.5. Hatásterületek lehatárolása és térképi ábrázolása 
 
A tervezett üzemeltetés tekintetében 3 nagy hatótényező csoportot azonosítottunk.  
 
Az első hatótényező csoport a telepen üzemelő légszennyező pontforrások csoportja. A fahulladék 
energetikai hasznosítása során keletkező hőt a telephely épületeinek fűtésére fordítják.  
A tevékenység során kibocsátott légszennyező anyagok az alábbiak: szén-monoxid, kén-dioxid, el 
nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, valamint szálló por (PM10) 
Átlagos szélsebesség és átlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység várható hatástávolságát a 
„C” feltétel határozza meg (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb), 
tehát a hatástávolság 126,9 m.  
A legközelebbi védendő ingatlan távolsága: 138 m (Agrana Juice irodaépülete, észak-nyugati irányba). 
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található. 
 
A második csoportba az üzemelés által közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel 
üzemű járműveket soroltuk. A csoport sajátossága, hogy a munkagépek egy előzetesen 
szélirányonként változóan becsült területre koncentrálódnak. A legfontosabb légszennyező anyag 
kibocsátások az alábbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, 
valamint szálló por (PM10). A terjedési számításoknál a korábban elmondottak miatt szélirányonként 
azonos felületi forrást (30x30 m) feltételeztünk. 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza meg, a 
hatástávolság ebben az esetben 13,2 m. A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a 
specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A feltétel”; a maximális hatástávolság 
15,5 m. A maximális hatástávolság a NYDNY-i irányban KÉK-i szél esetén alakul ki.  
 
Az üzemeltetés során a légszennyező források hatásairól egyöntetűen kijelenthetjük, hogy a 
munkaterületek környezetében sehol sem okoz romlást a környező lakosság életminőségét 
tekintve. A lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentráció az egészségügyi 
határérték alatt marad. 
 
A harmadik csoportba a szállítási tevékenység kibocsátásait soroltuk. A szállító járművek részben 
közúton, részben földúton mozognak. Az érintett közút (41. sz. másodrendű főút) terheltsége 
jelenleg magas, ezért a beavatkozáshoz kapcsolódó járműforgalom minimális növekedést 
eredményez, azonban a légszennyezettségi határértéket nem haladják meg a kibocsátások, a környező 
lakosságra nézve negatív terheltségi szint nem várható. 
A szállítási tevékenységből eredő forgalomnövekedés csak néhány %-os légszennyező anyag 
koncentráció növekedést eredményez. 
 
Összességében kijelenthetjük, hogy az üzemeltetés számos levegőtisztaság-védelmi 
szempontból jelentős hatótényezővel bíz, azonban a kiváltott hatás nem jelentős, elviselhető 
mértékű. 
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13. ábra Levegőtisztaság-védelmi hatásterületek 
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7.3.2.2.2. Zajvédelemi hatások vizsgálata 
 

7.3.2.2.2.1. Üzemelés idején várható zajterhelés 
 

7.3.2.2.2.1.1. Határérték 
 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek  nappal: 45; éjjel: 35 
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület   nappal: 50; éjjel: 40 
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület   nappal: 55, éjjel: 45 
4. Gazdasági terület        nappal: 60; éjjel: 50 
 
Esetünkben a tervezett tevékenység gazdasági területen helyezkedik el, tehát a vonatkozó határérték 
a telekhatáron nappal: 60 dB; éjjel: 50 dB. 
A lakó ingatlanoknál kialakuló zajból eredő határérték-túllépés esetében a „Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület” határértéket (50, ill. 40 dB) vettük figyelembe. 
 

 
14. ábra Településrendezési terv részlet 

 
7.3.2.2.2.1.2. A várható hatásterületen lévő védendő területek, épületek és azok elhelyezkedése  

 
A tervezett tevékenység Vásárosnamény nyugati részén, gazdasági területen helyezkedik el. 
A területet északról, nyugatról és keletről gazdasági terület, délről mezőgazdasági terület határolja. 
A védendő lakóingatlanok a tevékenységtől északra, keletre és dél-keletre helyezkednek el. 
 
Az emberi tartózkodásra alkalmas védendő ingatlanok: 

Ingatlan Funkció Távolság (m) 

4213/2 iroda (GIP) 232 

4216 iroda (GIP) 162 

4215/9 iroda (GIP) 220 

657/17 telephely (Gksz) 256 

0308/2 telephely (Gksz) 212 

0308/4 telephely (Gksz) 150 

1977 lakóépület (Lf) 265 

1976 lakóépület (Lf) 272 

1975 lakóépület (Lf) 279 
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1974 lakóépület (Lf) 287 

1973 lakóépület (Lf) 296 

1972 lakóépület (Lf) 305 

1971 lakóépület (Lf) 314 

1970 lakóépület (Lf) 325 

 

 
15. ábra Zajtól védendő objektumok elhelyezkedése 
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7.3.2.2.2.1.3. Nappali üzemelés zajvédelmi hatásai 
 
Az egyenértékű zajszint számítása  
 
„A” jelű üzemépület zajkibocsátása 
Több hangforrás esetén az egyes hangforrások által okozott hangnyomásszintet a terhelés helyén 
egyenként kell meghatározni és azután energetikailag kell összegezni.  
 
Az egyenértékű zajszint számítása 

Zajforrások db dB üzemóra T LAW,i LAeq 

Műhely alapzaj 1 80 8 8 80 80,0 

Baoli CPCD35 villástargonca 1 81 1 8 49 40,0 

lángvágó 1 85 4 8 85 82,0 

sarokcsiszoló 2 95 2 8 98 92,0 

alumínium daráló  1 105 6 8 105 103,8 

alumínium bálázó  1 82 6 8 82 80,8 

LAeqeredő 104,10 

 
A számításainknál figyelembe vett műszaki adatok, paraméterek, adottságok (épület adatok):  
Homlokzat:   10 cm-es falpanel  
Nyílászárók:   Ipari kapu és műanyag nyílászárók 
Tetőfedés:   10 cm-es tetőpanel  
 
Hanggátlás meghatározása 

üzemcsarnok 
Felületek 

(m2) 
hanggátlás 

dB 
τ-elnyelés 

R (átlagos hangátlás) 

 
10 cm hőszigetelő tetőpanelből készült 

mennyezet 
483,0 33,5 0,00045 

27,098 
ipari kapu 42,0 30 0,00100 

homlokzati nyílászárók (műanyag) 12,0 30 0,00100 

10 cm hőszigetelő falpanelből készült falazat 642,0 25 0,00316 

Összesen 1179   

 
Zengőtér meghatározása 
A zárt tér teljes hangenergiája két részből tevődik össze, a forrás közvetlen hangjából és az ún. 
zengőhangból, amely a reflexiók során épül fel. A zengő tér leírására a teremállandó (R) szolgál:  

Felület 
Si: az i. felület 
felszíne (m2) 

α az i. felületre vonatkozó 
elnyelési tényező 

S*α 

10 cm hőszigetelő tetőpanelből készült 
mennyezet 

483,00 0,05 24,15 

ipari kapu 42,00 0,15 6,30 

homlokzati nyílászárók (műanyag) 12,00 0,15 1,80 

10 cm hőszigetelő falpanelből készült falazat 642,00 0,05 32,10 

S: a terem teljes határoló-felületének felszíne (m2) 1179 

  a terem összes határoló-felületére számolt átlagos elnyelési tényező  0,10 

Teremállandó (R) 68,06 

Elnyelési szám vagy egyenértékű elnyelési felület (A)  64,35 

A zengősugár: (rH)  1,13 

 
Az eredő hangnyomásszint meghatározása:  
Lp:     103,865 dB(A) 
R (átlagos hanggátlás):   27,098 dB(A) 

A kilépő hangnyomásszint:   76,76 dB(A) 
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„B” jelű üzemépület zajkibocsátása 
 
Az egyenértékű zajszint számítása 

Zajforrások db dB üzemóra T LAW,i LAeq 

Műhely alapzaj 1 80 8 8 80 80,0 

Baoli CPCD35 villástargonca 1 81 1 8 49 40,0 

Szanyi TORNADO 1 95 8 8 95 95,0 

Szanyi szalmadaráló  1 92 2 8 92 86,0 

Volverini AY1000 faaprító 1 105 2 8 105 99,0 

LOGOPRESS - 3000 bálázó  1 82 8 8 82 82,0 

LAeqeredő 100,69 

 
A számításainknál figyelembe vett műszaki adatok, paraméterek, adottságok (épület adatok):  
Homlokzat:   10 cm-es falpanel  
Nyílászárók:   Ipari kapu és műanyag nyílászárók 
Tetőfedés:   10 cm-es tetőpanel  
 
Hanggátlás meghatározása 

üzemcsarnok 
Felületek 

(m2) 
hanggátlás 

dB 
τ-elnyelés 

R (átlagos hangátlás) 

 
10 cm hőszigetelő tetőpanelből készült 

mennyezet 
441,0 33,5 0,00045 

27,011 
ipari kapu 35,0 30 0,00100 

homlokzati nyílászárók (műanyag) 11,3 30 0,00100 

10 cm hőszigetelő falpanelből készült falazat 619,8 25 0,00316 

Összesen 1107   

 
Zengőtér meghatározása 
A zárt tér teljes hangenergiája két részből tevődik össze, a forrás közvetlen hangjából és az ún. 
zengőhangból, amely a reflexiók során épül fel. A zengő tér leírására a teremállandó (R) szolgál: 

Felület 
Si: az i. felület 
felszíne (m2) 

α az i. felületre vonatkozó 
elnyelési tényező 

S*α 

10 cm hőszigetelő tetőpanelből készült 
mennyezet 

441,00 0,05 22,05 

ipari kapu 35,00 0,15 5,25 
homlokzati nyílászárók (műanyag) 11,25 0,15 1,69 

10 cm hőszigetelő falpanelből készült falazat 619,75 0,05 30,99 
S: a terem teljes határoló-felületének felszíne (m2) 11791107 

  a terem összes határoló-felületére számolt átlagos elnyelési tényező  0,10 

Teremállandó (R) 63,41 

Elnyelési szám vagy egyenértékű elnyelési felület (A)  59,98 

A zengősugár: (rH)  1,09 

Az eredő hangnyomásszint meghatározása:  
Lp:     100,333 dB(A) 
R (átlagos hanggátlás):   27,011 dB(A) 

A kilépő hangnyomásszint:  73,32 dB(A) 
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Összes zajforrás (+ külső források) energetikailag összegezve: 
 

Zajforrások db dB 
üzemóra 
(nappal) 

ref (T) LAW,i LAeq 

"A" jelű épület 1 77 8 8 76,8 76,8 

"B" jelű épület 1 73 8 8 73,3 73,3 

O&K MH4 forgórakodó 1 106 6 8 106,0 104,8 

Baoli CPCD35 villástargonca 1 81 4 8 81,0 78,0 

Tehergépjármű 2 80 2 8 83,0 77,0 

Kültéri munkavégzés 1 80 4 8 80 77,0 
     LAeqeredő 104,78 

 
A nappali tevékenységből eredő hangkibocsátás 104,78 dB(A). 
 
A hatásterület számítása 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint 
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, 

Tehát nappal 50 dB. (a terület gazdasági terület) 

 
Hatásterület nappali időszakban  
(LTH = 50) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

93,1 104,8 0 0 50,38 0,261 4,15 0 0 0 50,0 

 
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 
foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a tevékenység mértani 
középpontjától számítva nappal 93,1 m-re helyezkedik el. 
 
A legközelebbi ingatlanoknál a következő additív zajterhelés várhatók:  
A lakó terület esetében figyelembe vett határérték: 50 dB. 
Iparterület esetén figyelembe vett határérték: 60 dB. 
 

Ingatlan Besorolás 
Várható 

határérték-
túllépés (dB) 

LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke 

4213/2 iroda (GIP) 0,0 41,3 232 104,78 0 0 58,31 0,650 4,56 0 0 0 

4216 iroda (GIP) 0,0 44,7 162 104,78 0 0 55,19 0,454 4,45 0 0 0 

4215/9 iroda (GIP) 0,0 41,8 220 104,78 0 0 57,85 0,616 4,55 0 0 0 

657/17 
telephely 
(Gksz) 

0,0 40,3 256 104,78 0 0 59,16 0,717 4,59 0 0 0 

0308/2 
telephely 
(Gksz) 

0,0 42,1 212 104,78 0 0 57,53 0,594 4,54 0 0 0 

0308/4 
telephely 
(Gksz) 

0,0 45,4 150 104,78 0 0 54,52 0,420 4,42 0 0 0 

1977 lakóépület (Lf) 0,0 39,7 265 104,78 0 0 59,46 0,742 4,59 0,3 0 0 

1976 lakóépület (Lf) 0,0 39,4 272 104,78 0 0 59,69 0,762 4,60 0,3 0 0 

1975 lakóépület (Lf) 0,0 39,1 279 104,78 0 0 59,91 0,781 4,61 0,35 0 0 

1974 lakóépület (Lf) 0,0 38,9 287 104,78 0 0 60,16 0,804 4,61 0,35 0 0 

1973 lakóépület (Lf) 0,0 38,6 296 104,78 0 0 60,43 0,829 4,62 0,35 0 0 

1972 lakóépület (Lf) 0,0 38,3 305 104,78 0 0 60,69 0,854 4,62 0,35 0 0 

1971 lakóépület (Lf) 0,0 38,0 314 104,78 0 0 60,94 0,879 4,63 0,38 0 0 

1970 lakóépület (Lf) 0,0 37,6 325 104,78 0 0 61,24 0,910 4,63 0,4 0 0 
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A tervezett tevékenység nappali időszakban a védendő ingatlanoknál nem okoz határérték-
túllépést! 
 

 
16. ábra Zajvédelmi hatásterület üzemelés idején 
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7.3.2.2.2.2. Az üzemelés idején a forgalomnövekedésből eredő zajszint-emelkedés 
 
A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása:  
A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 
alapján határoztuk meg, 7,5 m-es referencia távolságra. A zajkibocsátást az útszakaszok és az általuk 
érintett települések vonatkozásában adtuk meg. A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a 
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) 
KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján határoztuk meg. Az alapanyagok beszállítása 
zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. Mivel szállítás csak a 
nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység csak a 
nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést.  
 
Additív járműszám: 
 
Napi járműszám:  38 db tehergépjármű, 20 db személygépkocsi 
 
41. sz. közút jelenlegi zajkibocsátása 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 
hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 
LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 
(dB) 

napközben 66,79 65,00 1,79 

este 65,03 65,00 0,03 

éjjel 59,71 55,00 4,71 

 
Az út hatástávolsága jelenleg: 

Napszak Határérték (dB) Hatástávolság (m) 

napközben 65 8,12 

este 65 8,01 

éjjel 55 8,37 

 
41. sz. közút várható zajkibocsátása a legnagyobb rendezvények idején 
 
A korábban bemutatott számítást elvégezve úgy, hogy az üzemeltetés járulékos járműforgalmával 
növeljük a forgalmat, az alább eredményeket kapjuk: 
 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 248,19 159,21 43,24 

II. 7,74 5,00 1,52 

III. 17,32 8,10 2,72 

 
Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

136,63 86,15 23,74 

85,09 86,84 89,11 

II. 70 24,9 64,91 66,70 69,06 

III. 70 24,9 64,91 66,70 69,06 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m. 
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[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,0 
c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszint 
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,49 -11,65 65,84 

II. 78,55 -25,54 53,01 

III. 82,27 -22,04 60,23 

este 

I. 77,72 -13,67 64,05 

II. 78,82 -27,55 51,27 

III. 82,50 -25,46 57,04 

éjjel 

I. 78,00 -19,44 58,56 

II. 79,17 -32,89 46,29 

III. 82,80 -30,35 52,44 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 
hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 
LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 
(dB) 

napközben 67,07 65,00 2,07 

este 65,03 65,00 0,03 

éjjel 59,71 55,00 4,71 

 
Az út hatástávolsága az üzemeltetés idején: 

Napszak Határérték (dB) Hatástávolság (m) 

napközben 65 8,14 

este 65 8,01 

éjjel 55 8,37 

 
Látható, hogy az üzemeltetés okozta additív terhelés mindösszesen 0,28 dB (<3 dB), ami 
elviselhető érték. 
Az üzemelés idején a hatástávolság 0,02 m-rel nő mindösszesen. 
 

7.3.2.2.3. Talajvédelem 
 
A beruházás önmagában területet foglal, mellyel az érintett földrészlet elveszti talaj funkcióját, ezért 
ebből a szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően terhelő 
hatású.  
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 
valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 
Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 
akadályozni a terjedést.  
 
A tervezett technológia zárt rendszerben történik, talajszennyezést nem idézhet elő. 
 
A talaj tekintetében normál üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok kiülepedését 
kell megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben bemutatott hatásokat, a 
kiülepedésből eredő terhelés csekély.  
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Természetesen talajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység nem kedvező, azonban a 
hatás a telep területére koncentrálódik. 
 
Hatásterület: telep területe 
 

7.3.2.2.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 
 

7.3.2.2.4.1. A telephelyen tervezett tevékenységek 
 

Tevékenység 

Az ártalmatlanítást és a 
hasznosítást megelőző előkészítő 

műveletek azonosító kódja 
439/2012 (XII. 29.) Korm. 

rendelet 

A hasznosítási műveletek kódja 
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 

Autóbontás 

E02 - 09 hulladékká vált gépjármű 
szárazra fektetése 

E02 - 10 hulladékká vált gépjármű 
bontása 

R3 - Oldószerként nem használatos 
szerves anyagok visszanyerése, 

újrafeldolgozása 
R4 - Fémek és fémvegyületek 

visszanyerése, újrafeldolgozása 
R5 - Egyéb szervetlen anyagok 
visszanyerése, újrafeldolgozása 
(ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a 
szervetlen építőanyagok 

újrafeldolgozását). 

Fahulladék hasznosítás 
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, 

darabolás, őrlés) 

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy 
üzemanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek 
valamelyikének elvégzése érdekében 

(R-kód hiányában ez a művelet 
magában foglalhatja a hasznosítást 
megelőző előkészítő műveleteket, 

mint például az R1-R11 műveleteket 
megelőzően végzett válogatás, 

aprítás, tömörítés, pelletkészítés, 
szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 

elkülönítés) 

Fémhulladékok feldolgozása 

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, 
darabolás, őrlés); 
E02 – 04 tömörítés, bálázás, 
darabosítás (pl. agglomerálás, 
regranulálás); 
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők 
szerint (osztályozás); 
E02 – 06 válogatás anyagminőség 
szerint (osztályozás) 

R4 - Fémek és fémvegyületek 
visszanyerése, újrafeldolgozása 

Elektronikai hulladék előkezelés 

E02 – 04 tömörítés, bálázás, 
darabosítás (pl. agglomerálás, 
regranulálás); 
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők 
szerint (osztályozás); 
E02 – 06 válogatás anyagminőség 
szerint (osztályozás) 

R12 - Átalakítás az R1-R11 
műveletek valamelyikének elvégzése 

érdekében 

Papír- és műanyag hulladék bálázás 
és darálás 

E02 – 04 tömörítés, bálázás, 
darabosítás (pl. agglomerálás, 
regranulálás); 
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, 
darabolás, őrlés); 

- 

 
A tervezett tevékenységeket a 3.4. fejezetben részletesen ismertetjük. 
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7.3.2.2.4.2. A tervezett tevékenység kapacitás adatai 
 

Autóbontás: 3930 t/év 
 
Fahulladék hasznosítás: 600 t/év 
ebből 

- 60 t/év energetikai hasznosítás 
- 540 t/év előkezelés után értékesítés 

 
Fémhulladékok feldolgozása: 7800 t/év 
 
Elektronikai hulladék előkezelés: 370 t/év 
 
Papírhulladék bálázás: 4244 t/év 
 
Műanyag hulladék darálás: 5600 t/év 

 
7.3.2.2.4.3. A tevékenység során keletkező hulladékok átadása 

 

Tevékenység Keletkező anyagok/hulladékok további sorsa 

Autóbontás 

Újrahasznosítható alkatrészek: 524 t – értékesítés 
Autóbontás során keletkező hulladékok mennyiségét lásd a 3.4.1. 
fejezetben. 
 
Az autóbontás során keletkező hulladékokat az alábbi átvevőknek tervezik 
továbbadni: 
 
akkumulátorok (16 06 hulladék csoport) – Jász Plasztik Kft. 
fémhulladékok (16 01 17, 16 01 18): alapanyagként történő tovább 
értékesítés vagy átadás hulladékhasznosítónak (átvételre jogosult hasznosító 
szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg folyamatban van) 
gumiabroncsok (16 01 03): átvételre jogosult hasznosító szervezetnek, mely 
kiválasztása jelenleg folyamatban van 
egyéb nem veszélyes hulladékok (16 01, 16 02, 16 08 hulladék csoport): 
átvételre jogosult hasznosító szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg folyamatban van  
 
olajok (13 01, 13 02 és 13 07 hulladék csoport) – MOL Nyrt. 
egyéb veszélyes hulladékok (16 01, 16 02, 16 08 hulladék csoport): átvételre 
jogosult hasznosító szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg folyamatban van 

Fahulladék 
hasznosítás 

60 t/év – energetikai hasznosítás 
540 t/év - értékesítés 

Fémhulladékok 
feldolgozása 

átadás átvételre jogosult hasznosító szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg 
folyamatban van. 

Elektronikai hulladék 
előkezelés 

átadás átvételre jogosult hasznosító szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg 
folyamatban van. 

Papír- és műanyag 
hulladék bálázás és 

darálás 

átadás átvételre jogosult hasznosító szervezetnek, mely kiválasztása jelenleg 
folyamatban van. 
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7.3.2.2.4.4. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek 
való megfelelés vizsgálata 

 
A megfelelőség vizsgálatánál a nevezett rendelet 18§ (9. A hulladéktároló hely ) és 16§ (8. Az üzemi 
gyűjtőhely) előírásait vettük alapul. 
 
18. § (1) A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény 
területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása 
esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd 
burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz 
elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert. 
 

→ A közlekedési utak burkoltak. 
 
→ A hulladéktároló terek burkolt felületek, csapadékvíz elvezetéssel.  
 
→ Csapadékvíz elvezetés (Záportározó és homok és olajfogó műtárgyak)  

Nyílt csapadékvíz csatorna épült, melyből a csapadékvíz, 2 db homokfogón és 
olajfogó aknán keresztül kerül a kerítésen kívül megépített záportározóba.  

 
(2) A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és 
zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson 
kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény 
zárható. 
 

→ A telephely 100%-ban körül van kerítve (vasbeton lábazatos 60x40x3 mm 
zártszelvény oszlopos (2m) METAL-SHEET T20 trapézlemezzel burkolt 
kerítés) 

 
3) A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell 
kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. 
 

→ A tároló terek méretei: 

- Bontott és értékesítésre szánt anyagok tárolása: 45 m2 alapterületen 
(raktár -9,84 m2; tároló - 15,22 m2, kezelőtéren belül 20 m2-en) polcokon 
történik. 

- A nem veszélyes hulladékok (szárazra fektetett autók) átmeneti tárolása 
az bontócsarnok előtti 2150 m2 területű burkolt felületből 500 m2-en, 
több szinten (3 autó) történik. Kapacitás: 120 db autó (900 kg/szárazra 
fektetett autó esetén ~ 108 t) 

- A kezelés előtt álló fahulladékot a „B” jelű épület előtti részben 
stabilizált alapú (M35) felületen tárolják. 
A felületek méretei: 950 m2. 
A betárolható fahulladék mennyisége: 2850 m3, vagyis 1425 t. 

- A fémhulladék feldolgozás során képződő nem veszélyes hulladékok 
átmeneti tárolása az bontócsarnok előtti 2150 m2 területű burkolt 
felületből 1650 m2-en 3 m magasságban történik. Kapacitás: 4950 m3, 
ami 3 t/m3 fajlagos értékkel számolva 14850 t-nak felel meg. 

- A szállításra váró szétbontott nem veszélyes anyagok (hulladékok) a 
csarnok mellett 500 m2-en kialakított burkolt felületen kerülnek 
elhelyezésre fedett konténerekben. 
A területen tárolható hulladék mennyisége: 600 t. 
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- A szállításra váró bálázott nem veszélyes papír hulladékok a „B” jelű 
csarnokban kerülnek tárolásra. Az épületben 3 m magasan 
elhelyezhetők a bálák (150 m2-en), 450 m3 bálázott hulladék, ami 1,5 t/m3 
fajlagos értékkel számolva 675 t hulladék. 

- A big bag zsákos darált műanyag elhelyezésére szolgáló alapterület 125 
m2. 
Tárolható darált műanyag mennyisége: 208 m3 (208 t) 
 

→ A tároló terek munkagépekkel jól megközelíthetők. 
 
16. § (1) Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során 
alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék 
ne szennyezze a környezetet. 
 

→ A nyílt tereken tárolt hulladékra hulló csapadékvíz elvezetése kontrollált 
körülmények között. Az esetleges olaj szennyezések megelőzése érdekében a 
csapadékvíz-elvezető hálózatba 2 db olajfogó berendezés került beépítésre. 

 
→ A veszélyes hulladékot fedett épületben gyűjtik. 

 
(2) Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 
konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 
konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel 
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 
 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet alapján a veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályok:  
3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag 
a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülőingatlanok közös használatú 
helyiségeiben, 
b) átvételi helyen, 
c) speciális gyűjtőhelyen, 
d) hulladékgyűjtő udvaron, 
e) munkahelyi gyűjtőhelyen, 
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint 
g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő létesítményben 
gyűjtheti. 
 
→ A veszélyes hulladékot fedett, különálló épületben gyűjtik. 
 
(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 
a) gyűjtőedényben, 
b) konténerben, 
c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy  
d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen 
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, 
valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.  
 
→ Veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló épület: „C” jelű épület 

Hasznos alapterület: 147,13 m2 
Beépített alapterület: 148,31 m2 
Burkolat: szulfátálló beton (betonminőségük min. C16-20/KK) 
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→ A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló „C” jelű épület kármentővel ellátott. 
 
→ A veszélyes hulladékot IBC tartályokban és zárható 200 literes fém hordókban 

gyűjtik. 
 
(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben 
– hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben 
történő gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) 
bekezdését kell alkalmazni. 
 
→ A veszélyes hulladékokat felirattal ellátott edényzetben, szelektíven gyűjtik.  
 

(3) Nyílt téri gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt vagy konténert a hulladék 
fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 
kármentővel ellátott aljzaton kell gyűjteni. 
 
Veszélyes hulladékot nyílt téren nem gyűjtenek. 
 

7.3.2.2.4.5. Egyéb hulladék mennyiségek 
 
Kommunális szennyvíz 119,7 m3/év 
A kommunális szennyvizet a közüzemi hálózat vezeti el. 
 
Kommunális hulladék (EWC 200301 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is)          30 m3/év 
A közszolgáltatóval kötött szerződés alapján a hulladékot heti rendszerességgel elszállítatják. 
 
A telepen veszélyes hulladék esetlegesen a gépek helyszínen történő karbantartása során 
keletkezhetnek. 
 
Karbantartás során keletkező hulladékok 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj      50 kg/év 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg 
nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat     15 kg/év 
 
A telepen alkalmazott gépek karbantartásából képződő, veszélyes hulladéknak minősülő olaj és olajos 
rongy elhelyezését és átmeneti tárolását a telepen kialakított gyűjtőhelyen kell megoldani oly módon, 
hogy az a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak (225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) megfeleljen. 
Gyűjtése a „C” jelű épületben zárható hordókban történik, szelektíven. 
A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékot hulladék átvételére jogosult szervezetnek adják 
át. 
 
A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges.  
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7.4. ÉLŐVILÁGOT, ILL. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETET, BARLANGOT, NATURA 2000 

TERÜLETET, ÉS A TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZÁTÓL FÜGGETLENÜL A 

VÉDETT FAJOKAT ÉRINTŐ HATÁSOK ISMERTETÉSE 
 

7.4.1. Élővilág és természetvédelmi érintettség 
 

7.4.1.1. Természetvédelmi érintettsége a területnek 
 
Natura 2000 területeket a kijelölt hrsz.-ok nem érintenek.  
 
A tervezett tevékenység a védett és Natura 2000-es területektől 950 m-nél nagyobb 
távolságban helyezkedik el, míg az 97197 számú ökológiai folyosó távolsága is 750 m-nél 
több, ezért várhatóan a tevékenység jelentős hatással nem lesz a védendő területekre. 
 

 
17. ábra A tervezett tevékenység környezetében található országos jelentőségű védett területek 

(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 
 

A védendő területek legkisebb távolsága a tervezett tevékenységtől: 

- Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet (171/TK/82):  7890 m 
 

 
18. ábra A tervezett tevékenység környezetében található Natura 2000 hálózathoz tartozó területek 

(Rózsaszín: SAC, narancssárga: SPA) (Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 
 
  

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR
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A Natura 2000 területek legkisebb távolsága a tervezett tevékenységtől: 
Natura 2000 (SPA): Felső-Tisza (HUHN20001)  1320 m 
Natura 2000 (SAC): Szatmár-Bereg (HUHN10001) 950 m 
 

 
19. ábra A tervezett tevékenység környezetében található Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó 

területek 
(Sötét rózsaszín: ökológiai folyosó) (Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

 
A Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területek legkisebb távolsága a tervezett 
tevékenységtől: 

Azonosító: 97197 (ökológiai folyosó):   758 m 
 

7.4.1.2. A telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, 
különösen a természeti és épített környezet értékei 

 
7.4.1.2.1. Az érintett kistáj természetközeli élőhelyeinek ismertetése 

 
Magyarország területe a holarktikus flórabirodalom közép-európai flóraterületébe tartozik, ahol 
önálló, Pannóniai flóratartományt képez. 
A jellemzett terület a Felső-Tiszavidék középtáj és a Beregi-sík kistájcsoport részét képezi, 
növényföldrajzilag az Alföld flóravidékéhez (Eupannonicum) és az Észak-Alföld (Samicum) 
flórajárásához tartozik. Éghajlatilag nagyrészt az erdőssztyep-zónába sorolható, de eredeti 
növényzete az ember térfoglaló és tájátalakító tevékenysége miatt erősen visszaszorult, 
feldarabolódott. 
 
A kistáj eredetileg a Tisza összefüggő erdővel borított ártere. Az erdőket számos vízfolyás és holt 
meder tarkította. Meghatározóak voltak a ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. A gyepek, szántók, 
települések erdőirtással alakultak ki. A kistáj erdősültsége az utóbbi évek erdősítései nyomán ismét 
nő, kedvezőnek mondható (őshonos) fafajösszetétellel. A fennmaradt erdőket főleg tölgy -kőris-szil 
ligeterdők és alföldi gyertyános-tölgyesek alkotják. Mélyebb fekvésben jellemzők az égeres láperdők, 
a folyók mentén a puhafás ligeterdők. A gyepek közül jellemzők a mocsárrétek (ecsetpázsitosok, réti 
csenkeszesek), legelők, néhol hernyópázsittal tarkítva. A hajdani medrekben magassásos, zsombékos, 
harmatkásás, fűzlápos, kolokános, láposodásra hajlamos mocsári vegetációt találunk, helyenként 
úszóláp képződéssel. Különlegességek a tőzegmohás (részben dagadó-) lápok, amelyek morotva 
eredetűek. A romvulkánok (Tarpai- és Kaszonyi-hegy) vegetációja eltérő, ezüsthársas – dárdáskaréjú 
kocsánytalan tölgyessel, lejtősztyepp-fragmentumokkal.  
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Az erdei flóra gazdag hegyvidéki elemekben (kapotnyak – Asarum europaeum, erdei sárgaárvacsalán – 
Galeobdolon luteum, bükk – Fagus sylvatica), dús geofiton aszpektussal (kárpáti sáfrány – Crocus 
heuffelianus, fiókás tyúktaréj – Gagea spathacea, erdélyi csillagvirág – Scilla kladnii). A gyepekben az 
erdőssztyepp-fajok (szarvaskocsord – Peucedanum cervaria, parlagi rózsa – Rosa gallica, sziki kocsord – 
Peucedanum officinale, réti őszirózsa – Aster sedifolius) láp- és mocsárréti elemekkel (kornistárnics – 
Gentiana pneumonanthe, őszi vérfű – Sanguisorba officinalis, gyíkvirág – Cnidium dubium, kotuliliom – 
Fritillaria meleagris) keverednek. A lápok flóráját több északi faj színezi: tőzegáfonya (Vaccinium 
oxycoccus), tőzegkosbor (Hammarbya paludosa), tarajos pajzsika (Dryopteris cristata), hüvelyes gyapjúsás 
(Eriophorum vaginatum), tőzegeper (Comarum palustre), szőrös nyír (Betula pubescens), babér- és füles fűz 
(Salix pentandra, S. aurita).  
 
Gyakori élőhelyek: OB, D34, RC, K1a, J6, OA; közepesen gyakori élőhelyek: B2, B5, BA, OC, J3, 
P2a, P2b, J4, P45, RB; ritka élőhelyek: A1, A23, A4, B1a, B3, B4, D6, I1, J1a, J1b, J2, B1b, C23.  
 

7.4.1.2.2. A tervezett tevékenység által érintett területrészek jelenlegi természeti állapotának, 
területhasználatának bemutatása 

 
A telep környezetében található élőhelyek (Á-NÉR2011) 
 

- U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók  

- T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák  

- T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények  

- OG - Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 

- U11 - Út- és vasúthálózat 

- S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok 

- T10 – Fiatal parlag és ugar 
 
Élőhelyek a tevékenység közvetlen környezetében 
 
A továbbiakban az élőhelyek ÁNÉR2011 besorolásának általános jellemzését és néhány a területre 
jellemző specifikációt ismertetünk. Az általános jellemzés a http://www.novenyzetiterkep.hu/ 
weboldalról származik. 
 
A tevékenységgel érintett terület: U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 
 
Általános definíció: 
Industrial and agricultural yards, wastelands, dumping grounds 
„Gyárak, kisüzemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrár, katonasági és speciális műszaki 
létesítmények, pályaudvarok vagy roncstelepek által elfoglalt területek, valamint gyomnövényzetük. 
Többnyire száraz, kötött talajú vagy sóderrel, kőtörmelékkel, betonnal borított, zárt területek, melyek 
gyomnövényzetét a kategória magába foglalja. Ide sorolandók a szilárd és folyékony hulladék 
elhelyezésére szolgáló szeméttelepek, lerakók, ülepítőtavak és zagytárolók területei is.  
Természetessége 1-es. A belterületeken található telephelyek, hulladéklerakók elkülönítése nem 
szükséges, ezért azok gyakran az adott településkategóriába [U2-U3] kerülnek.” 
 
Az érintett tevékenység területe az elmúlt években elvesztette természetes jellegét, a faji 
diverzitás minimálisra csökkent, a telephely közel 46%-ban burkolt. 
Telek terület:   13662 m2 
Burkolt terület:   5153,61 m2 + 1046,97 m2 = 6200,58 m2 
Beépített terület:  483,43 m2+148,31 m2 + 441,66 m2 = 1073,4 m2 
 
A telep burkolatlan déli területének növényzetét a folyamatos emberi tevékenység jelentős mértékben 
átalakította. 

http://www.novenyzetiterkep.hu/


|. oldal 90  

A leggyakoribb gyomtársulások az útszéli gyomnövényzet (Artemisietea vulgaris Lohm.) osztályába 
tartoznak. Ide évelő és kétéves dudvaszárú, többnyire ruderális, nitrofil növények sorolhatóak. Annak 
ellenére, hogy ezek a lágyszárúak jól bírják a zavarást, mérsékelten vagy kis mértékben befolyásolt 
területeken élnek. 
A telepen a természetes növények társulásai visszaszorultak. 
 
A telephelyen található növények: 
A telep burkolatlan részén a gyomok és az ezeket kísérő természetes növényfajok a következők: 
pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba), fekete üröm (Artemisia 
vulgaris), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), betyárkóró (Conyta canadensis), pipacs (Papaver rhoeas), 
mezei tarsóka (Thlaspi arvense), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei üröm (Artemisia campestris), 
meddő rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), útszéli zsázsa (Lepidium draba), réti sóska 
(Rumex acetosa), nagy csalán (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt mályva (Malva neglecta), 
vad murok (Daucus carota), mezei szulák (Convolvulus arvensis), lándzsás és nagy útifű (Plantago lanceolata, 
Plantago major), mezei katáng (Cichorium intybus), bojtorján-szerbtövis (Xanthium strumarium), útszéli 
bogáncs (Carduus acanthoides), bókoló bogáncs (Carduus nutans), angolperje (Lolium perenne), betyárkóró 
(Conyza canadensis), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), fehér libatop (Chenopodium album), 
szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), csattanó maszlag (Datura stramonium), porcsin (Portulaca 
oleracea), zöldes és ragadós muhar (Setaria viridis, Setaria verticillata), gyalogbodza (Sambucus ebulus), 
vadkender (Cannabis sativa). 
 
A telep korábban mezőgazdasági művelés alatt álló terület volt.  
 

 
20. ábra 2012. évi felvétel 

 
A környező területek ÁNÉR besorolása 
 
U11 – Út- és vasúthálózat 
Roads and railroads 
Burkolt utak, autópályák, szilárd burkolatú kifutópályák, vasúthálózat, útépítések és az ehhez 
csatlakozó földmunkával érintett területek (a burkolat általában aszfalt, beton vagy kőzúzalék). 
Természetessége 1-es. A keskeny földutak lehatárolása általában nem szükséges, a szélesebb, 
benövényesedett földutak a taposott gyomnövényzethez [OG] tartoznak.  
 
T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák  
Tavaszi vagy őszi vetésű egyéves nagyüzemi kultúrák vagy learatott helyük, rendszeresen szántott 
területek. T6-tól nem a táblaméret, hanem a művelés különíti el (fokozott műtrágyahasználat, 
vegyszerezés, gépesítés, az apróparcellás területeken nincsenek köztes mezsgyék és legfeljebb egy-két 
gyomfaj dominál). Az extenzív művelésű egyéves szántóföldi kultúrák a T6-ba sorolandók. 
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Természetessége általában 1-es, de a ritka, védendő gyomfajokkal bíró állományokat kettesnek 
tekintjük. 
 
T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 
Intensive vineyards and orchards 
Meghatározóan gépi talajművelésre, növényápolásra (kártevők elleni permetezés, részben metszés, 
szüret) tervezett és kivitelezett sík- és dombvidéki szőlő- vagy gyümölcsültetvények. Homogén 
megjelenésű és művelésű területek, a parcellák közötti termelői utakkal. Természetessége 1-es. 
 
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet Trampled and ruderal mud 
vegetation  
„Erős taposással zavart területek egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő növényzete, csupasz 
földfelszínek gyomvegetációja, valamint ruderális iszapnövényzete. Létrejöhet állattartó telepek 
udvarán, itatóhelyek környékén, tartósan vízzel borított vagy degradált, bolygatott felszíneken 
(belvizes szántók, libalegelők, vaditatók, dagonyázó helyek, földutak, gátkoronák). Ide tartozik az 
egyévesek uralta, ruderális pionír növényzet. Jellemző fajok: madárkeserűfű (Polygonum aviculare agg.), 
kőperje (Sclerochloa dura), egynyári perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), nagy útifű (Plantago 
major), heverő tócsahúr (Peplis portula), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli). Természetességi értéke 1-es 
vagy ritkábban 2-es. Nem tartoznak ide a törpekákás iszapnövényzettel borított területek.” 
 
T10 – Fiatal parlag és ugar Young old-fields 
Korábban szántóföldi művelés alatt álló, 1-5 éve felhagyott vagy átmenetileg nem művelt, ugaroltatás 
alatt álló területek. Állományaikban még a termesztett kultúrákra jellemző, nitrogénben gazdag 
talajon előforduló gyomfajok uralkodnak. Ide tartoznak a belvíz, súlyos aszály, sikertelen 
erdőtelepítés stb. miatt néhány éve parlagon maradt területek is. Természetessége 1 -es vagy 2-es 
(őshonos fajokkal visszatelepülő állományok). A regenerálódó több éves parlagokat az OA, OB, OC 
stb. kategóriákba soroljuk be. 
 
S7 – Nem őshonos fajú ültetett facsoportok, erdősávok és fasorok Scattered trees or narrow 
tree lines of non-native trees 
Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett 
vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. Nem őshonos fák uralta fasorok, erdősávok vagy 
facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett találhatók. A 
facsoportot legalább 5 fa alkotja. Az erdőkategóriák minimális méretét vagy záródását nem éri el. A 
fasor akár egy sorból is állhat. Az erdősáv legalább 4 sort tartalmaz vagy legalább egy famagasság 
szélességű. Az idegenhonos fajok aránya 50% feletti. Természetessége általában 1-es. 
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21. ábra Környező területek ÁNÉR 2011 besorolása 
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7.4.2. Élővilágra és tájra kifejtett hatások  
 
A telep működése és tervezett fejlesztése nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok 
elterjedését, előfordulási gyakoriságát. A környéken már korábban is folyt emberi, elsősorban 
mezőgazdasági tevékenység, így az ott élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a 
megváltozott viszonyokhoz. 
 
A környezeti hatások elsősorban a gépjármű forgalom növekedésével, valamint a tevékenység során 
megjelenő új zajforrásokkal hozható kapcsolatba.  
 
A telepről szennyezett csapadékvíz, szennyvíz nem kerül a környező élőhelyek irányába.  
 
A telep technológiája nem veszélyezteti a környező élőhelyek szabadon mozgó madárfajainak életét.  
 
A bemutatott lehetséges hatások mellett a beruházás legfeljebb egy enyhe hatást fejt ki (pl. kis 
mértékű zajterhelés) a szomszédos mezőgazdasági élőhelyek értékeire, de ez nem veszélyezteti azok 
fennmaradását. 
 
A beruházás zavart, kisebb természeti értékű (telephely) élőhelyeket érint, ritka természeti és épített 
környezeti értéket nem érint.  
 
A területen létesítendő telephely nem okoz – a külső védelmet jelentő kerítés és védőfasor révén sem 
– az élőhelyek között barrier hatást. A táj funkciója így nem változik meg alapvetően.  
 
Az élőhelyek regenerálódását segítik elő az alábbi a telepen végzendő feladatok:  
- gyepesítés, cserjésítés, fásítás; 
- gyomok mechanikai irtása, még a magvak érlelését megelőzően. 
 

7.4.3. Tájvédelmi kérdések 
 
Márton Péter okl. táj-és kertépítő mérnök anyaga (4800 Vásárosnamény, külterület. hrsz: 0312/10 
veszélyes hulladéktároló építése - engedélyezési tervdokumentáció) alapján készítettük jelen fejezetet. 
 
A tervezett tevékenység a környezetére és a tájra nem gyakorol káros látványhatást és a környező 
meglévő építmények sem befolyásolják ilyen értelemben az engedélyeztetni kívánt építményt.  
A terület egy működő telephely ingatlan, rajta meglévő épületekkel. A telek É-i része a tevékenységből 
adódóan összefüggő burkolt felület.  
 
A jelenlegi zöldfelület egyszintű gyep.  
A meglévő egyszintű zöldfelület pozitív értéket mutat, de javasoljuk e következő ábrán jelölt helyek 
környezetében kétszintes növényzet kialakítását.  
A „C” jelű épület D-i oldalán, a telekhatárok mentén és a burkolati szigetekben fasorok és 
facsoportot, valamint cserjesorok telepítése ajánlott.  
A kerítésen kívüli terület (déli teleprész) egyszintes, gyepesített tartalék terület záportározóval. 
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22. ábra Tájba illesztési koncepció 

 
7.4.4. A terület biológiai aktivitásértékének számítása a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 

alapján 
 

- burkolt felületek 
Épület által elfoglalt, valamint nem vízáteresztő burkolatú felszín  0 

- egyszintű növényzet: 0,6388 ha 
X “ egyszintű növényzet” biológiai aktivitásértékmutatója; 5 pont/hektár 
Összesen: 0,6388 ha X 5 = 3,1940 

 
A terület aktivitásérték: 3,1940 
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7.5. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEKET, VALAMINT A VÍZGYŰJTŐ-
GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET SZERINTI, AZ 

IVÓVÍZKIVÉTELRE KIJELÖLT ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEKET ÉRINTŐ HATÁSOK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
 

7.5.1. Jelenlegi állapot jellemzése 
 

7.5.1.1. Mélységi és talajvíz jellemzői a térségben 
 
A 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként 
agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal 
öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (főként keleten) és a 
barnaföldeknek van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták 
le. 
A 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként 
agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal 
öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (főként keleten) és a 
barnaföldeknek van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták 
le. 
A medence aljzatában feltehetőleg Nyírbátortól D-re húzódik az a határvonal, amely elválasztja 
egymástól a Magyarországot felépítő két kontinentális lemeztöredéket, a déli Tisia és az északi Alkapa 
egységet. Mindkét alaphegységet kristályos kőzetek alkotják, amelyeket a térségben csak 
Nyíregyházán és Nyírlugoson ért el egy-egy fúrás. Anyaguk kristályos pala (gneisz, csillámpala). Ezek 
homokos, agyagos, márgás kiindulási anyagokból kristályosodtak ki. Később alkáli -magmás intrúziók 
járták át az összletet. A paleozoós-mezozoós kristályos kőzetekre – mely É-ÉNy-ÉK-i irányban a 
peremek felé jobban megközelíti a felszínt – feltehetőleg vékony rétegben karbonátok, majd a 
Szolnoki flis települ. Mindezen képződmények vastagsága a területen nem ismert, mivel mindezeket 
elfedik a miocénkor során a területre kiömlött nagy mennyiségű vulkanitok. A vulkáni eredetű 
kőzetek vastagsága az 1500 métert is meghaladhatja, összetételüket tekintve riolit, andezit és bazalt 
illetve ezek tufái is előfordulnak. A vulkáni működés mellett egyes területeken tengeri üledék 
lerakódás (torton) is volt, ezen kőzetek üledékei – számos közbe rétegzett tufasávval – 
összefogazódnak a vulkanitokkal. 
A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg 
ismét az üledékképződés. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek 
eredményeképpen elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az 
elöntés előtt is igen változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni hegyvonulat 
is kimutatható volt. A süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék sem 
egységes vastagságát és kifejlődését tekintve. Az alsó pannóniai időszak végén már inkább homokok, 
homokkövek rakódtak le a márgák fölé. A felső-pannon időszak alatt az agyagmárgát agyag váltja fel, 
és egyre gyakrabban fordulnak elő homok rétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetük laza, 
több száz ciklikus rétegváltásból állnak össze. A felső-pannon rétegeket három csoportra szokás 
tagolni: alsó csoportjuk elsősorban agyagos kifejlődésű, a köztes rétegek elsősorban márgás vagy 
iszapos agyagok, csak a csoport felső részén jelennek meg finom szemű homokok a 
közberétegződésekben. A felső-pannon középső szintje 20-60 % közötti homoktartalmú is lehet, 
amelyeket vastag, jól szigetelő agyagrétegek választanak el egymástól. A pannon és a negyedkori 
képződmények elválasztása bizonytalan, mivel számos területen folyamatos üledéklerakódás folyt a 
legkülönbözőbb kifejlődésekkel. Ezért a megfelelő tagolás érdekében egy vezérhorizontot szoktak 
kinevezni a negyedkor feküjének. Ez a horizont vitatott, többnyire jelenleg a legnagyobb összefüggő, 
vastag kavicsréteget tartják a negyedkor feküjének és az alatta levő márgákat sorolják a pannóniai 
korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentősége van, mivel ez a környék egyetlen 
láthatólag oldalirányban folytonos horizontja.  
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23. ábra Mélyfúrású kutak az érintett terület környezetében 

 
A terület vízföldtanának megismerése érdekében a térség mélyfúrású adatait a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet bocsátotta a rendelkezésünkre, a vizsgált kút rétegrendjét a következő táblázatban 
ismertetjük. 
A telep Vásárosnamény vízbázisának szélén helyezkedik el. 
A térség vízföldtani adottságai alapján a vízadó rétegek rétegének elérési idejét a szivárgási tényezők 
(k) számításán keresztül határozhatjuk meg. Ehhez felhasználtuk a Vásárosnamény 4. sz. kút fúrási 
rétegsorát, valamint próbaszivattyúzási adatait.  
Kateszteri szám: K-72. 
VKSZ szám: 14/108-10980. 
EOV koordinátái: EOV X: 314100; EOV Y: 891900 
 
A területre jellemző vízföldtani felépítés: 

Fedő (m) Fekü (m) Réteg 

0,00 1,00 feltalaj 

1,00 4,00 középhomok 

4,00 25,00 agyagos homok 

8,00 13,00 agyag 

13,00 18,00 agyagos homok 

18,00 22,00 agyag 

22,00 35,00 középhomok 

35,00 37,00 agyag 

37,00 44,00 középhomok 

44,00 46,00 agyag 

46,00 53,00 középhomok 

53,00 58,00 agyag 

58,00 72,00 középhomok 

72,00 80,50 agyag 

80,50 94,50 középhomok 

94,50 111,00 agyag 

111,00 113,00 homokos agyag 

113,00 121,00 homokos kavics 

121,00 128,50 agyag 

128,50 131,50 homokos agyag 

131,50 141,00 agyag 
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A rétegrendekből látható, hogy a térségben finomhomok és iszapos agyag rétegek váltogatják 
egymást. 
A rétegsorból megállapítható, hogy a szűrőzött vízadó rétegig több kifejezett vízzáró réteg található.  
 
A felszín alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megállapítására a korábban bemutatott 
vízföldtani adatokat használtuk fel. 
 
Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 
A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az 
Ogata (1970) egyenletet vettük: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció 
(mg/l) 
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 
L: távolság a szennyezőforrástól (m) 
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 

 
A modellezéshez használt alapadatokat a következő táblázat tartalmazza:  

 Rétegrend 
réteg 
teteje 
(m) 

fekü 
(m) 

réteg-
vastagság 

(m) 

K (m/s) 
(irodalmi adatok 

alapján) 

effektív 
porozitás 

ne 

1 feltalaj 0,00 1,00 1,00 1,00E-05 0,14 

2 középhomok 1,00 4,00 3,00 1,00E-04 0,19 

3 agyagos homok 4,00 25,00 21,00 1,00E-09 0,04 

4 agyag 8,00 13,00 5,00 1,00E-09 0,04 

5 agyagos homok 13,00 18,00 5,00 1,00E-09 0,04 

6 agyag 18,00 22,00 4,00 1,00E-09 0,04 

7 középhomok 22,00 35,00 13,00 1,00E-04 0,19 

8 agyag 35,00 37,00 2,00 1,00E-09 0,04 

9 középhomok 37,00 44,00 7,00 1,00E-04 0,19 

10 agyag 44,00 46,00 2,00 1,00E-09 0,04 

11 középhomok 46,00 53,00 7,00 1,00E-04 0,19 

12 agyag 53,00 58,00 5,00 1,00E-09 0,04 

13 középhomok 58,00 72,00 14,00 1,00E-04 0,19 

14 agyag 72,00 80,50 8,50 1,00E-09 0,04 

15 középhomok 80,50 94,50 14,00 1,00E-04 0,19 

16 agyag 94,50 111,00 16,50 1,00E-09 0,04 

17 homokos agyag 111,00 113,00 2,00 5,00E-08 0,07 

18 homokos kavics 113,00 121,00 8,00 1,00E-04 0,19 

19 agyag 121,00 128,50 7,50 1,00E-09 0,04 

20 homokos agyag 128,50 131,50 3,00 5,00E-08 0,07 

21 agyag 131,50 141,00 9,50 1,00E-09 0,04 
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A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

 Réteg 
veff 

(m/d) 
vtényl (m/d) 

(R=1) 
Telérés 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(év) 

1 feltalaj 6,33E+00 3,17E+00 0,16 0,16 0,00 

2 középhomok 4,62E+01 2,31E+01 0,06 0,22 0,00 

3 agyagos homok 2,22E-03 1,11E-03 9447,44 9447,66 25,88 

4 agyag 2,22E-03 1,11E-03 2249,39 11697,05 32,05 

5 agyagos homok 2,22E-03 1,11E-03 2249,39 13946,44 38,21 

6 agyag 2,22E-03 1,11E-03 1799,51 15745,96 43,14 

7 középhomok 4,62E+01 2,31E+01 0,28 15746,24 43,14 

8 agyag 2,22E-03 1,11E-03 899,76 16645,99 45,61 

9 középhomok 4,62E+01 2,31E+01 0,15 16646,14 45,61 

10 agyag 2,22E-03 1,11E-03 899,76 17545,90 48,07 

11 középhomok 4,62E+01 2,31E+01 0,15 17546,05 48,07 

12 agyag 1,00E+00 7,00E+00 2249,39 19795,44 54,23 

13 középhomok 2,31E+01 3,00E-01 0,30 19795,75 54,23 

14 agyag 7,00E+00 1,51E-01 3823,96 23619,71 64,71 

15 középhomok 3,00E-01 1,00E-09 0,30 23620,01 64,71 

16 agyag 1,51E-01 2,67E-11 7422,99 31043,00 85,05 

17 homokos agyag 1,00E-09 1,39E+01 30,68 31073,68 85,13 

18 homokos kavics 2,67E-11 1,21E+00 0,17 31073,85 85,13 

19 agyag 1,39E+01 3,62E+00 3374,09 34447,94 94,38 

20 homokos agyag 1,21E+00 1,17E+01 46,02 34493,96 94,50 

21 agyag 3,62E+00 1,51E-01 4273,84 38767,80 106,21 

 
Számításaink alapján látható, hogy a térség mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett rétegeinek (15 
és 18. réteg) elérési ideje kb. 64 és 85 év.  
A térség vízföldtani felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. iszapos 
agyag réteg védi a felszíni szennyezésektől. 
 

 
24. ábra A térség vízadóinak elérési idejei 
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Felszín alatti víz jellemzői 
 
A talajvíz mélysége, a kisebb folyóparti hátaktól eltekintve, 2-4 m között található. Mennyisége 
jelentéktelen 5-7 l/s·km2. Minőségére a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátosság jellemző. 
Keménysége 15-25 nk° között változik. A szulfáttartalom csak Tarpa környékén haladja meg a 60 
mg/l-t. 
A rétegvíz mennyiségét 1-1,5 l/s·km2 közöttire lehet becsülni. A térség artézi kútjai sekélyeknek 
tekinthetők (100 m-nél nem mélyebbek), jelentéktelen vízhozamúak. Vizük gyakran erősen vasas. 
 
A következő ábrán latható a MFGI által készített talajvíz térkép beruházás által érintett része.  
 

 
25. ábra Talajvíz mélység (m) – map.mfgi.hu 

 
7.5.1.2. Felszín alatti víztestek érzékenységi besorolása 

 
Az érinett települések közigazgatási területeinek besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
melléklete szerint: 

- Vásárosnamény: fokozottan érzékeny (1a) 
 

 
26. ábra Érzékenységi besorolás 
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A tevékenység helye vízbázis védőterületet nem érint. 
 
Vásárosnamény ivóvíz kútjainak védőterülete 262 m-re található. 
 

 
27. ábra Vízbázis védőterület a tervezett tevékenység környezetében 

 
7.5.1.3. A terület alatti talajvíz hidrodinamikája 

 
A telephelyen a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 3,43 m. 
 
A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak, típusnak 
felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére tehető.  
 
Az évi talajvíz ingadozás 0,5-0,8 m lehetséges. 
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7.5.1.4. A talajvíz minőségének jellemzése 
 
A felszín alatti víztest minősége 
 
A talajvíz minősége tekintetében az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 
 
Laboratórium:  
HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 
Akkreditáció száma: NAT-1-1776/2015. 
 
Általános vízkémiai paraméterek: 
 

Vizsgált paraméterek M.e. B VN 

pH  [-]  7,81 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on µS/cm 2500 666 

Ammónium mg/l 0,5 0,04 

Nitrát mg/l 50 2,95 

Nitrit mg/l 0,5 0,04 

Ortofoszfát mg/l 0,5 0,05 

Szulfát mg/l 250 46 

 
A beruházással érintett terület közelében létesített furatból vett talajvízminta tekintetében 
megállapíthatjuk, hogy szennyezettség nem figyelhető meg. 
 
Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgálata a talajvízben 
 

Vizsgálati paraméterek B VN 

Arzén [mg/l] 0,01 0,0006 

Kadmium [mg/l] 0,005 <0,001 

Kobalt [mg/l] 0,02 <0,002 

Króm [mg/l] 0,05 <0,01 

Réz [mg/l] 0,2 <0,005 

Molibdén [mg/l] 0,02 <0,002 

Nikkel [mg/l] 0,02 0,002 

Ólom [mg/l] 0,01 0,007 

Szelén [mg/l] 0,01 <0,02 

Cink [mg/l] 0,2 <0,066 

Higany [µg/l] 0,001 <0,2 

 
A terület talajvizében a toxikus elemek határérték alattiak. 
 

7.5.1.5. A vizsgált terület felszíni vizei 
 
A Tiszának a határtól Zsurkig terjedő 120 km-es szakasza a kistáj főfolyója, melyhez 32781 km2-es 
vízgyűjtő tartozik.  
Mérsékelten száraz és mérsékelten vízhiányos terület. (Fajlagos lefolyás=2,5 l/s·km 2; Lefolyási 
tényező=13%; Vízhiány=30 mm/év) 
A Felső-Tisza elnevezésű alegység Magyarország északkeleti részén, helyezkedik el. Területe 3282 
km2, amely a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területének 
60%-át teszi ki. Északon a magyar-ukrán, magyar-szlovák országhatár határolja, keleti határa a 
magyar-ukrán, magyar-román határ, délen a Szamosig terjed. Berkesz-Kemecse-Kótaj-Buj között 
követi a Lónyay-főcsatorna vonalát, észak-nyugati határa a Tisza folyó. 
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A tervezési alegységen belül a Beregi-sík a Tisza Tarpa és Lónya közötti területe sík jellegű, enyhe 
DK-ÉNY irányú esést mutat, medrekkel szabdalt, kis terep és vízszintesésekkel, melyen két kis 
vulkáni eredetű hegy is található, a Tarpai (154 m) és a Barabási Tipet (179 m). Ezek körzetét 
leszámítva a vertikális felszabdaltság kicsi (átlagos relatív relief 1,5 m/km 2 ). A sík ságból néhány 
helyen kisebb (pleisztocén) futóhomoksziget emelkedik ki. 
Felszíni víztest a tevékenység közvetlen környezetében nem található.  
 
Felszíni víztestek távolsága a teleptől: 

- Kraszna: 1490 m (keletre) 
- Tisza: 3300 m (észak-keletre) 
- Szamos: 3900 m (keletre) 
- belvízelvezető árok: 148 m-re (délre) 

 

7.5.2. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése 
 

7.5.2.1. Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 
 
A beavatkozások során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem történik.  
 

7.5.2.2. Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata  
 

7.5.2.2.1. Lehetséges vízhasználatok 
 
A tevékenységhez kapcsolódóan csak a szociális tevékenységéhez kapcsolódóan várható 
vízfelhasználás. A telephelyet vezetékes vízzel látják el, valamint a keletkező szennyvíz elvezetése a 
városi közüzemi szennyvízhálózaton keresztül történik. 
 
Vízhasználat: 125,7 m3/év (262 napon át, 6 fő, napi 80 l vízfelhasználás mellett) 
 
Szennyvíz elvezetés: 119,7 m3/év 
A keletkező kommunális szennyvizeket a szigetelt, zárt, szivárgásmentes vezetékkel a közüzemi 
hálózaton keresztül juttatják el a szennyvíztelepre. Az így összegyűjtött szennyvizek normál üzemi 
körülmények között sem a talajt, sem a felszín alatti vizeket nem terhelik.  
 
Tűzivíz igény: 
Az épületek számított tűzterhelése (faapríték, fa) 2.050 MJ/m², így két órán keresztül kell biztosítani 
a szükséges oltóvíz intenzitást az OTSZ 438. §. (2.) bek. d/ pontja alapján. 
Az OTSZ 19. számú melléklet 2. táblázat adatainak megfelelően a szükséges oltóvíz intenzitás 1.200 
l/p, két órán keresztül. 
A szükséges oltóvíz mennyiség így 72 m³, amelyet a városi vízhálózatra telepített 100 méteren belüli 
tűzcsap biztosítja. 
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7.5.2.2.2. Egyéb a felszín alatti vizet érő hatások 
 
Normál üzemmenet esetén a tevékenység nincs hatással a felszín alatti vizekre.  
Technológiai szennyvíz nem keletkezik.  
A keletkező és tárolt hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet.  
 
A kialakított épületekben és a burkolt felületek esetében a tervezés során figyelembe vett 
elővigyázatosság elve szerint, csakis műszaki védelemmel ellátott tárolók kialakítása tervezett, ezért 
sem a felszíni, sem a felszín alatti víztestekre nem jelent veszélyt a tervezett tevékenység.  
A munkaterületek környezetében tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani, a tárolt 
hulladék jellegéből kifolyólag. A tárolt hulladékokból szennyezőanyag kioldódás nem várható, a 
csapadékvíz szennyeződése kizárható.  
 
A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 
 
A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 
 

7.5.2.2.3. Csapadékvíz-elvezető hálózat 
 
A telep nagysága 13662 m2.  
 
Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület, burkolt 
felület, zöldfelület.  
 
Az alábbi felületnagyságok találhatók a telephelyen: 

‐ A tetőfelület (épületek területe) nagysága: 1073,4 m2. 

‐ A burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): 6200,6 m2 

‐ A zöldfelület nagysága: 6388 m2 
 
A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1 -, 2- vagy 4-éves 
visszatérési periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A 
mértékadó csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves 
gyakoriságot kell figyelembe venni. 
 
A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális 
csapadékösszegek visszatérési periódusonként: 

Város 
Intenzitás, i [l/s ha] 

10-perces zápor 

visszatérési periódus 1-éves 2-éves 4-éves 

Nyíregyháza 197 245 288 

 
Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) különböző tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési 
periódusonként: 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 194  

 Vízgyűjtő 
terület (m2) 

Csapadék- 
intenzitás 

Q (m3/10 perc) 

Lefolyási 
tényező 

(Ψ) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(m3/s) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(l/s) 

Épületek 1073,4 0,197 0,95 0,0201 20,089 

Szilárd burkolat 6200,6 0,197 0,85 0,104 103,829 

Zöld felület 6388 0,197 0,05 0,006 6,292 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 130,21 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 78,12 
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10 perces zápor: 78,12 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen időjárás szeszélyfaktorával 
módosítjuk (1,3-as biztonsági tényező), mely szerint a mértékadó zápor mennyisége: 101,56 m3, tehát 
elvezetésre kerül 101,56 m3 / 10 perc ≈ 10,15 m3/perc. 
 
A zöld területre hullott csapadékvíz természetes szikkasztású, viszont a burkolt területre hulló 
csapadék elvezetése a telephelyen kialakított csapadékvíz elvezető hálózat segítségével gravitációs 
lejtéssel történik a záportározóba, mely a telephely déli részén található. 
 
A csapadékvíz-elvezető rendszer elemei: 

- burkolt árkok (447 m) 
1-0-0: 260 m 
1-0-1: 187 m 

- záportározó (167,5 m3, 10x13 m alapterületű, 1:1,5 rézsűjű; mélysége: 2 m; üzemi vízszint: 1 
m.) 

 
A csapadékvíz hálózat részét képezi 2 db CE jelzéssel ellátott olajfogó berendezéssel. 
A burkolt felületekről esetlegesen a csapadékvíz elvezető hálózatba jutó olajszennyeződést a 
műtárgyak leválasztják. 
 

7.5.2.2.4. Esetleges szennyezőanyagok mozgása a talajvízig 
 
A tervezett tevékenység során alapvető követelmény, hogy a szennyező anyag ne jusson a 
munkaterület talajára. A környezet terhelése elkerülhető, ha az tervezett tevékenység előtt figyelembe 
vesszük az terület talajviszonyait, és a vízföldtani adottságokat.  
 
A munkaterületek környezetében a tipizált rétegrend az alábbi:  

- 0,0 m-től 0,8 m-ig homokos agyag feltalaj 

- 0,8 m-től 1,3 m-ig közép homok 

- 1,3 m-től 2,8 m-ig iszapos finomhomok 

- 2,8 m-től 4,5 m-ig iszapos homok 
 
A területre vonatkozóan a vizsgálataink alapján az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük:  
A felszíni vékony feltalaj réteg alatt a fúrástalppontokig (4,00 m-ig) csakis homok és iszapos homok 
rétegek kerültek feltárásra, amely talajrétegek gyengén vízrekesztő rétegek. 
 
A vizsgált területen a megütött és nyugalmi vízszintek: 
 

Fúráspont EOV X EOV Y Megütött talajvízszint (m) Nyugalmi talajvízszint (m) 

VN 893027 312962 3,50 3,43 

 
A talajvíz nyílt víztükrűnek tekinthető. 
 
A megfigyelt normál, nyomás alatti talajvíztípus vízjátéka a fedőösszlet tulajdonságait figyelembe véve 
tapasztalati értékek alapján 0,5-0,8 m között várható. A vízadó fedőrétegének szivárgási tényezője 
1*10-4 - 5*10-9 m/s. Ilyen fedőréteg esetében a felszínre kijutatott esetleges szennyező anyag 168 nap 
alatt éri el a talajvízadó összletet, és ezáltal annak szennyezettségét nem okozhatják.  
 
A talajvízszint és a felszín között kb. 3,4 m középhomok, ill. iszap réteg helyezkedik el. 
 
Számításaink egy vízmolekulára vonatkoznak, azt feltételezzük, hogy a vízmolekula tekintetében 
késleltetés nincs (R=1). 
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A modellezés eredményei 

Beszivárgás  1. réteg 2. réteg 3. réteg 
4. réteg 
talajvíz 

szivárgási tényező (k1) m/s 1,0E-05 1,0E-04 5,00E-09 1,00E-06 

effektív porozitás (ne*)  0,14 0,19 0,05 0,10 

effektív sebesség (veff) m/d 6,33E+00 4,62E+01 8,92E-03 8,67E-01 

Retardáció (R) ml/g 1 1 1 1 

tényleges sebesség (vtény) m/d 3,17E+00 2,31E+01 4,46E-03 4,33E-01 

Réteg vastagsága (L) m 0,80 0,50 1,50 0,60 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 1,26E-02 6,36E-03 3,16E-02 8,30E-03 

eltelt idő (t) d 0,13 0,01 168,09 0,69 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 3,0,E-10 6,5,E-10 5,6,E-11 2,9,E-10 

longitudinális diszperziós 
koefficiens (DL) 

m2/s 8,0,E-02 2,9,E-01 2,8,E-04 7,2,E-03 

Telérés: 

nap 0,13 0,01 168,09 0,69 

∑ nap 0,13 0,14 168,22 168,92 

év 0,00 0,00 0,46 0,46 

 
Számításaink alapján látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés, hogy a talajvizet 
elérje több, 168 napra van szükség. A terület vízföldtani felépítéséből látható, hogy a talajvízadó 
rétegeket felszínközeli agyag rétegek sajnos nem védik a felszíni szennyezésektől, ezért egy esetleges 
havária esetén szükséges az azonnali beavatkozás. 
 
A megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és a szakszerű munkavégzés nem okozhatja 
a felszín alatti víztestek szennyezését. 
 
Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés során olajszennyezés kerülne közvetlenül a kitermelés során 
kialakított munkagödörbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.  
A talajvízre kerülő olajat felitató paplanokkal azonnal el  kell távolítani. 
 
Normál üzemi körülmények között az üzemeltetés során a felszín alatti víztestek nem 
szennyeződhetnek. 
 

8. A VIZEK ÁLLAPOTROMLÁSÁT OKOZÓ – KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI HATÁSOK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 
 
Lásd 3.6. fejezet. 
A vizek állapotromlása a tervezett vízhasználatokból eredően nem feltételezhető.  
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9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS 
 
ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS 
CSÖKKENTÉSÉHEZ  
(Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) 
 

9.1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PROJEKT AZONOSÍTÁSA  
 
A tervezett beruházásra már az ellenőrző lista 1. pontja érvényes „Fizikai beruházás esetében annak 
tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év” és „a 
projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek 
az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek”, ezért a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által 
potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt 
klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt!  
 

9.2. ELŐZETES ELEMZÉS 
 

9.2.1. 1. modul: A beruházás érzékenységének elemzése 
 
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra  és az 
általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a 
feltárása. 
 
Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek 
a beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió 
mentén ’magas’ vagy ‘közepes’ minősítést kapott a projekt. 
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Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 
30 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum 
≥ 20 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony magas 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és 
minimum különbsége, °C) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 
mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása 
(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése 
(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
15. Csapadék évszakos eloszlásának változása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 
17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

magas alacsony alacsony alacsony alacsony magas 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek 
csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 
24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
25. Szélerózió közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapján, módosítva 
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9.2.2. 2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése 
 
Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a 
projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. 
Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre 
és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott 
beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. 
A projekthelyszín kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer adatai alapján 
határoztuk meg a relevánsnak ítélt éghajlati paraméterek vonatkozásában. A kitettség 
meghatározásakor két regionális klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait 
vettük figyelembe és a kedvezőtelenebb előrejelzést vettük alapul.  
 
Hőmérséklet 
 
Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi középhőmérséklet 1,7 -1,8 °C-kal 
emelkedett. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/  
Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő klímacsökkentési egyezményben 
megfogalmazottakat („az iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal 
tér el a korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető. 
A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése a Kárpát-medencében, mégpedig 
minden évszak, időszak és modell esetében statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek közötti 
változékonyság nem haladja meg a változás mértékét). A növekedés abban a tekintetben folyamatos, 
hogy a vizsgált 2071-2100 időszakban ez nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), mint a korábbi 2021-
2050 időszakban (amikor 1,7 fok az átlagos változás). 
 
Éghajlati paraméter: Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  
 

 
28. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C) 
 

 
29. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (°C) 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Az ALADIN-Climate klímamodell alapján 1,5-2 °C, míg a RegCM klímamodell alapján 1-1,5 °C a 
várható átlaghőmérséklet változás a projekt helyszínén 2021-2050 időszakában a 1991-2020 
időszakához képest. 
A kitettség minősítése: közepes. 
 
Éghajlati paraméter: Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
 

 
30. ábra Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 

 
A klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%-ban) szemlélteti 
a klímamodell 1991-2020 időszakához képest. A tervezési területen a hőhullámos napok gyakoriság 
változása 80,17 %/év. 
A kitettség minősítése: közepes. 
 
Éghajlati paraméter: A forró napok számának növekedése 
 
Jelenleg a térségben a forró napok száma évente 0,8-0,9 nap. 
 
A forró napok számának változása a 2021–2050 időszakra: 
ALADIN-Climate klímamodell alapján: 5-10 nap. 
RegCM klímamodell alapján: 0-5 nap. 
 
A változás jelentősnek ítélhető mindkét modell alapján. 
A kitettség minősítése: közepes. 

 

 
31. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (napok száma) 
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32. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (napok száma) 
 
Csapadék és aszály 
 
Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az átlagos csapadékösszegek 7 %-kal 
csökkentek. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 
A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza 
(vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen 
megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a 
csapadékos napok számának hányadosa) nyáron jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi 
csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, 
zivatarok formájában hullik. 
A nyári csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 között -0,5-0,0 mm/nap. A nyári napi 
intenzitás országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és kisebb 
kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli. 
A 2021-2050 időszakban az éves csapadékösszeg változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10%-
ot elérő csökkenésében jobbára egységesek a projekciók 
 
Éghajlati paraméter: Csapadék intenzitásának növekedése 
 

 
33. ábra Kitettség - A téli csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra 

az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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34. ábra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
 

 
35. ábra Kitettség - A nyári csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
 

 
36. ábra Kitettség - Az őszi csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
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z évszakonkénti csapadékintenzitás (mm/nap) várható változása 2021-2050 között a 
projekthelyszínen: 
 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél 0-1 0-1 

tavasz 0-1 0-1 

nyár -1-0 0-1 

ősz 0-1 0-1 

 
Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli, a tavaszi és az őszi időszakban a csapadékintenzitás 
2021-2050 között kis mértékben nő (0-1 mm/nap közötti csökkenés várható), míg a nyári 
hónapokban a csapadékintenzitás kismértékben csökken (0-1 mm/nap közötti növekedés várható).  
A RegCM klímamodell az előző modellhez képest minden hónapban növekedést (0-1 mm/nap 
közötti) prognosztizál. 
A kitettség minősítése: közepes. 
 
Éghajlati paraméter: Éves csapadékmennyiség csökkenése 
 

 
37. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
38. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (mm) 
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A klímamodellek a csapadékmennyiség csökkenése vonatkozásában eltérő adatokat 
prognosztizálnak. Az ALADIN-Climate klímamodell szerint a csapadékmennyiség csökkenés a 2021-
2050 időszakra a projekt helyszínén a 1991-2020 időszakához képest: 0- -25 mm közötti lesz, ezzel 
ellentétben a RegCM klímamodell 0-25 mm-es növekedést jelez. 
A kitettség minősítése: közepes. 
 
A korábbi, európai projektek durvább (50 km és afeletti) felbontású modellfuttatásainak eredményei 
A napi csapadékintenzitási index a REMO modell futtatási területének nagy részén növekszik. Ez azt 
jelenti, hogy a jövőben egy csapadékos napra átlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a 
növekedés Magyarországon 10% körüli, de csak az Alföld déli részén szignifikáns. 
 

 
39. ábra Éves és évszakos csapadékösszeg relatív változása (%) a két modell eredményei alapján 2021-2050 és 2071-2100 

időszakra 

 
A térségben várható változás (ALADIN-Climate és REMO): 

‐ 2021-2050: 0 - -5% 

‐ 2071-2100: -5 - -10% 
 
Éghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlásának változása 
 
Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen: 
 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél -25 - 0 -25 - 0 

tavasz 0-25 -25 - 0 

nyár -50 - -25 0 - 25 

ősz 0 - 25 0 - 25 

 
Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli, tavaszi és a nyári időszakban a csapadékmennyiség 
2021-2050 között csökken 0-50 mm közötti értékkel, míg az őszi hónapokban a csapadékmennyiség 
kismértékben növekszik, várhatóan 0-25 mm közötti mértékben.  
A RegCM klímamodell az előző modellhez képest a nyári és őszi hónapokban prognosztizá l 
növekedést (0-25 mm közötti érték), a tavaszi, a nyári időszakban a modell alapján 0-50 mm közötti 
csapadékmennyiség csökkenés várható évszakonként. 
A kitettség minősítése: közepes. 
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40. ábra Kitettség - A téli csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
41. ábra Kitettség - A tavaszi csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
42. ábra Kitettség - A nyári csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
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43. ábra Kitettség - Az őszi csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
Éghajlati paraméter: Aszályos időszakok hosszának növekedése 
 
A Pálfai-féle index az aszályviszonyok időbeli (évenkénti) és térbeli változásának kimutatására, (adott) 
térség aszályosságának meghatározására szolgál. A területre jelenleg jellemző Pálfai-féle index értéke 
3,75-4,0 közötti, ami a PaDI szerinti aszálykategória szerint enyhe aszályos területnek minősül. Az 
előrejelzések szerint a mindkét modell szerint 0,25 és 0,75 egységgel növekedni fog a térség 
aszályossága, mely eredményeként a projekterület aszályossága közelít, de nem éri el a mérsékelt 
aszály súlytotta területi kategóriát. 
 
A kitettség minősítése: közepes. 
 

 
44. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján 
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45. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján 
 
A száraz napok számát tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmű változást az évszázad közepére. 
Azonban a század végére már szignifikáns növekedés várható az ország egyes területein (főként 
keleten). Ezzel várhatóan nő a szárazság és aszály lehetősége és valószínűsége. 
 

 
46. ábra Száraz periódusok (R < 1 mm) maximális hosszának várható változásai (%) 

(Kompozittérképek 11 modellszimuláció eredményei alapján, referencia időszak: 1961-1990) (Forrás: 
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) 
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Időjárási szélsőségek 
 
A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 
maximumhőmérséklet ≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (OMSZ). 
A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas 
évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges 
hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma 
megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével 
jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban. 
A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó pozitív anomáliák a teljes időszak 5-
10%-ában fordultak csupán elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind télen, mind 
nyáron egyértelmű a pozitív hőmérsékleti anomáliák XXI. század végére várható 
gyakoriságnövekedése mindkét modell esetén. Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció 
szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák 
valószínűsíthető gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század végére jelentősebb lesz a múltbeli 
átlagos hőmérsékletnél legalább +4 °C-kal magasabb havi átlaghőmérsékletek előfordulási 
gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%). 
 
Éghajlati paraméter: Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában  
 

 
47. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (napok száma) 
 

 
48. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (napok száma) 
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A projekt helyszínén a tavaszi fagyos napok száma jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate 
klímamodell alapján ez az érték 6-8 nappal csökkeni fog, míg a RegCM klímamodell alapján nem 2-
4 nappal csökken. 
A kitettség minősítése: közepes. 
 
Párolgás 
 
Éghajlati paraméter: Potenciális evapotranspiráció és klimatikus vízmérleg  
 

A projekt helyszínén a potenciális evapotranspiráció mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-
Climate klímamodell alapján ez az érték 60-80 mm-rel, míg a RegCM klímamodell alapján 20-40 mm-
rel növekedni fog, ami körülbelül 5-10%-os növekedésnek felel meg.  
 

 
49. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
50. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (mm) 
 
A klimatikus vízmérleg jelenleg a projekt helyszínén -75 - -50 mm.  
A vízmérleg-változás mértéke a 2021–2050 időszakra: 
ALADIN-Climate klímamodell alapján: -125 - -100 mm. 
RegCM klímamodell alapján: -50 - -25 mm 
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A klímaváltozás hatásai legerőteljesebben valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresztül válnak 
majd érzékelhetővé. A klimatikus vízmérleg változásából jól látható, hogy a térségben a vízhiány 
közel duplájára emelkedik 2050-ig mindkét modell előrejelzési szerint. 
 
A kitettség minősítése: közepes. 
 

 
51. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
52. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (mm) 
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Belvízgyakoriságának kialakulása növekszik 
 
A belvizek a Tisza-szabályozás hibáit követően kerültek előtérbe, a mély fekvésű területek belvíz 
miatti veszélyezettsége jelentős. 
A belvízzel veszélyeztetett terület nagysága eléri a 4,4 millió ha-t, melynek 41%-a intenzíven művelt 
mezőgazdaság. 
Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának csökkenése a belvíz képződés 
csökkenése irányában hat, míg az intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések 
annak növekedéséhez járulhatnak hozzá. 
A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben változás nem azonosítható egyik modell 
eredményei alapján, az adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 közötti 
periódusra a számított változás értékek alig haladják meg a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát 
a belvízveszély jelentős változását a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások térbeliségét 
tekintve a század végére a REMo alapján az alföld keleti részén várható a belvízveszély igen csekély 
mértékű növekedése. 
 
Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP 2.5.0/B/09-
12-2013-0001) című pályázat (továbbiakban ÁKK) keretein belül az árvízkockázat kezelés tervezés 
III. ütemében külön feladatrészként valósult meg a „Belvízi veszélytérképezés”. 
A térkép alapján a belvíz-veszélyeztetettségi kockázat a projekt helyszínen 0-10%. 
 

 
53. ábra Belvízérzékenység 

 
Az adatok alapján a térség „alacsony” érzékenységű. 
 
Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
 
A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és az ár-vízszintek lefolyó víztömege 
egy részének tározókban való visszatartásával történő csökkentésével szükséges számolni. Korábbi 
statisztikai átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente 
pedig rendkívüli árvizek kialakulására lehetett számítani, ami a jövőben az extrémitások miatt, főleg 
helyi jelentőséggel megváltozik. 
 
Az adatok alapján a térség érzékeny. 
 
 

 

Projekt helyszín  
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Globálsugárzás 
 

 
54. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (MJ/m²) 
 

 
55. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (MJ/m²) 
 
A globálsugárzás a térségben az 1961–1990 időszakban 4500-4600 MJ/m². A globálsugárzás mértéke 
a projekt helyszínén csak kis mértékben változik (3%). 
A kitettség alacsonynak ítélhető. 
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9.2.3. 3. Modul: Potenciális hatások elemzése 
 
A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny 
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati 
paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges.  
 
Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjául. Ezek eredményeit 
kell szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző 
éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. 
 

 
Egy hatást akkor tekintünk potenciálisnak, ha az érzékenység és a kitettség együttesen jelentkezik az 
adott projekt területén. 
 
A potenciális hatások értékelése 
 
A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok 
(árvizek, belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek 
és özönvízszerű zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti,  
valamint gazdasági károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak.  
 
Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek („Átlagos napi 
csapadékosság növekedése”; „Max. nedves időszak hosszának változása”; „Felhőszakadási (viharos 
időjárási) események számának és intenzitásának növekedése”) a projekt által kialakítandó épületekre 

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

ys
ég

 

Alacsony 

5. Trópusi éjszakák 
számának növekedése  

(napi minimum ≥ 20 °C) 
19 Árhullámok 

gyakoriságának és 
intenzitásának 

növekedése 
21. Vízkészletek 

csökkenése (vízfolyások 
nyári kisvízi készletének 

csökkenése, tavak 
alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 
24. Erdőtüzek 
gyakoriságának 

növekedése 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 
3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 
9. Csapadékos napok számának csökkenése (nap i 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb 

időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 
 

25. Szélerózió 

- 

Közepes 

20. Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának 

növekedése 
23. Tömegmozgás 

gyakoribb előfordulása 

4. Hőségnapok számának növekedése 
 (napi maximum ≥ 30 °C) 

7. Átlagos napi hőingás növekedése  
(napi maximum és minimum különbsége, °C) 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 
napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb 
időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 
13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése  

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása 
18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

- 

Magas - 

6. Hőhullámos napok számának növekedése  
(napi középhőmérséklet > 25 °C) 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának 
és intenzitásának növekedése 

- 
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károsan hathat. A kiépített eszközök víz alá kerülése ronthatja azok műszaki állapotát, a karbantartási 
és fenntartási költségeket növelheti. 
 
A csapadék intenzitásának növekedése a épületek szerkezeti károsodásához vezethet (alap 
kimosódása, beszakadás, süllyedés), valamint hozzájárul a tömegmozgás okozta károk kockázatának 
növeléséhez. 
A nagyintenzitású csapadék esetén a csapadékvíz-elvezető rendszer nem képes elvezetni a lehulló 
csapadékot, a csapadék a burkolt területeken nem tud beszivárogni, ezáltal a csapadékvíz bekerülhet 
olyan területekre, ahol veszélyes hulladékok keletkeznek. A folyamat eredményeként a veszélyes 
hulladékok kikerülhetnek a kontrollált körülmények alól és a környezetet elszennyezhetik.  
Nagyintenzitású csapadék esetén az olajfogó berendezések a túlterheltség eredményeként szintén 
szennyezhetik a környezetet. 
 
A viharos időjárási események számának növekedése, a hevesebb, erősebb széllökésekkel járó 
viharok a kiegészítő infrastruktúra károsodásához vezethet, valamint a közlekedési kapcsolatok 
akadályoztatása léphet fel a balesetek kockázatának növelésével, utak járhatatlanná válásával pl. fák, 
lámpák, oszlopk kidőlése miatt. 
 
A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt az tetőszerkezet élettartama 
rövidülhet, a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén a felépítmények leromlásához 
járul hozzá.  
A megnövekedett UV sugárzás a tetőszerkezet öregedésének felgyorulásához vezethet, valamint 
hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. 
 
Az épületek esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos csapadékmennyiség 
növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális szélerősség, zivatar, 
továbbá a másodlagos hatások közül a talaj instabilitás számíthat kockázatosnak.  
Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi 
egyrészt áradásokhoz vezetnek, másrészt az épületek alámosását és megdőlését eredményezik.  
 
Az épületek és a burkolt felületekalapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az alap 
megemelkedését pl. az idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében 
megemelkedik a talaj, olvadáskor pedig megsüllyednek. 
A fagyos napok számának és hideg szélsőségek csökkenése ellenére télen is előfordulhatnak 
szélsőséges időjárási körülmények.  
A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik az 
felületi burkolatok (térburkolat) állagát. 
 
A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak állékonyságát (süppedést okozva).  
 
Másodlagos hatásként jelentkezhet a fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb 
fenntartási költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek 
szükségessé. 
A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl. az áruk 
megromlása, termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség, 
sürgősségi ellátás akadályoztatása stb. 
Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt, kockázat 
növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
eredményeképpen) és az ebből következő változások a személyi sérülések és halálozások számában. 
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9.2.4. 4. Modul: Kockázatelemzés 
 
A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 
környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a 
kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.  
A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen károkat, 
ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, gazdasági, 
környezeti hatásait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockázatelemzés szükségessé 
teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek közötti interakciót, ezért olyan 
problémákat is feltárhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés útján nem sikerült 
beazonosítani.  
 
A kockázatelemzés lépései az alábbiak: 
 

1. Következmények listájának felállítása 
 
Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

‐ épület és egyéb infrastruktúrák megrongálódása: 
épületek élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása, 
térburkolat deformálódása,  
burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt , 
épület alap, térburkolat kimosódása, 
záportározó részű beszakadás, 
burkolt felületeken jelentkező fagykárok;  
kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz elvezetés) károsodása, 

‐ veszélyes hulladék kikerül a kontrolált körülmények alól 
árvíz során a hulladék a felszíni vízbe kerül 
nagyintenzitású csapadékból következő elöntés eredményeként a hulladék a földtani 
közegbe jut 

‐ a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 
mértékű kibocsátása. 

 
Biztonság és egészség: 

‐ emberi életben keletkezett károk (balesetek számának növekedése). 
 
Környezet: nem releváns 
 
Társadalom: 

‐ munkahelyek megszűnése, 

‐ elvándorlás. 
 
Gazdasági/pénzügyi: 

‐ nem rentábilis fenntartási költségek, 

‐ magasabb beruházási költségek. 
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2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes 
meghatározásán keresztül 

 
A valószínűségek értékelésének szempontjai 

1 
Ritka 

2 
Nem valószínű 

3 
Közepes valószínűség 

4 
Valószínű 

5 
Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  

 

Következmények 
Hatás/következmény 

nagyságrendje 
Bekövetkezési 
valószínűség 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

Épületben és egyéb infrastuktúrában keletkezett károk,   

- épület élettartamának rövidülése, öregedés 
felgyorsulása 

Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 
80% esély évente 

- térbukolat deformálódása, nyomvályúsodás Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 
80% esély évente 

- burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 
csapadékviszonyok miatt. 

Közepes 
Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 
intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

- épület alapjának, térburkolatnak a kimosódása Közepes 
Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 
intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

- záportározó részű beszakadás (tömegmozgás) Közepes 
Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 
intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

- burkolt felületeken jelentkező fagykárok Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 
valószínűség 

50% esély évente 

- kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz 
elvezetés) károsodása 

Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 
valószínűség 

50% esély évente 

Veszélyes hulladék kikerül a kontrolált körülmények alól   

- árvíz során a hulladék a felszíni vízbe kerül Közepes 

- Egy komoly esemény, mely 
sürgősségi üzletmenet-

folytonossági 
intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

- nagyintenzitású csapadékból következő elöntés 
eredményeként a hulladék a földtani közegbe jut 

Közepes 
Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 
intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

- a karbantartási feladatok növekedésével a 
munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 
mértékű kibocsátása 

Kicsi: 
A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Nem valószínű: 
20% esély évente 

Környezet: nem releváns 

Biztonság és egészség: 

- emberi életben keletkezett károk 
(üzembiztonság csökkenése, szélsőséges 
időjárás miatt) 

Kicsi 
Kisebb sérülés, mely orvosi ellátást 

igényel, esetlegesen átmenetileg 
korlátozott munkaképességgel 

Ritka: 
5% esély évente 

Társadalom: 

- munkahelyek megszűnése Kicsi: 
Helyi, átmeneti társadalmi hatások 

Ritka: 
5% esély évente 

- elvándorlás Kicsi: 
Helyi, átmeneti társadalmi hatások 

Ritka: 
5% esély évente 
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Gazdasági/pénzügyi: 

- nem rentábilis fenntartási költségek Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel Nem valószínű: 
20% esély évente 

 
3. Kockázati mátrix kitöltése 

 
A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell 
határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát.  
 
Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas 

Magas 
épület élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 
 

térburkolat deformálódása, 
nyomvályúsodás 

Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas 

Közepes 
burkolt felületeken jelentkező fagykárok; 

kátyúk kialakulása 
 

pályaszerkezet rossz víztelenítése miatt a 
térburkolat teherbírása csökken 

 
kiegészítő infrastruktúra (pl. 

csapadékvíz elvezetés) károsodása 

Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas 

Közepes 
 

burkolt felületek 
alámosódása a szélsőséges 
csapadékviszonyok miatt 

 
épület alapjának, 

térburkolatnak vagy a 
tüzivíztároló tónak a 

kimosódása 
 

tüzivíztároló tó részű 
beszakadás 

 
nem rentábilis fenntartási 

költségek 

Alacsony 
 

árvíz során a hulladék a felszíni vízbe 
kerül 

 
nagyintenzitású csapadékból következő 

elöntés eredményeként a hulladék a 
földtani közegbe jut 

 
az infrastruktúrák megrongálódása 

 
a karbantartási feladatok növekedésével 
a munkagépek üvegházhatású gázainak 

nagyobb mértékű kibocsátása 

Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes 

Alacsony 
 

emberi életben keletkezett károk 
(üzembiztonság csökkenése, szélsőséges 

időjárás miatt) 
 

munkahelyek megszűnése 

Nincs 
 

környezet-szennyezés 

 
Mátrix értékelés szempontjai 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 
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9.2.5. Adaptációs intézkedések 
 
Szükségessé válik a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés érdekében a nagyobb hőmérsékleti ingadozásokat elvisel ő útburkolati technológiák 
adaptálása, illetve a helyi adottságoknak megfelelő továbbfejlesztése.  
 

Kockázat Lehetséges adaptációs intézkedés 
Jelen projekt keretében megvalósuló adaptációs célt 

szolgáló beavatkozások 

Infrastuktúrális elemek károsodása 
Megfelelő tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, 

igazodik a környezethez és az adottságokhoz, valamint alkalmazkodik az 
emberi tényezőkhöz. 

A terv összhangban van a terület település-
fejlesztési és az úthálózat-fejlesztési terveivel. 

 
A tervezett tevékenység figyelembe veszi a 

domborzati és vízrajzi adottságokat. 

Épület és egyéb infrastruktúrák 
élettartamának rövidülése, öregedés 

felgyorsulása 

A hőmérséklet-emelkedése az burkolatok deformáció-hajlamának 
növekedését eredményezi. 

A deformáció-hajlam elsősorban az alkalmazott kötőanyag minőségétől 
függ, ezért merevebb kötőanyagok, magas hőmérséklet-tűrő képességű 

bitumen-típusok használatával ez a hatás kezelhető. 
Az ultraibolya sugárzás növekedésével a tetőszerkezet gyorsabban 

öregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkező feszültségeket kevésbé tudja 
felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épület környezetében 

található növényzet is hozzájárulhat, amennyiben elhelyezhető úgy, hogy 
az épület árnyékolásához hozzá tud járulni. 

Az aktuális műszaki előírásokat vették figyelembe a 
tervezés során a megválasztott építőanyagok 

tekintetében. 
 

Az ultraibolya sugárzásnak ellenálló építőanyagok 
kerülnek beépítésre. 

 
A tevékenység környezetében facsoportok telepítése 
javasolt, így az árnyékolás részben megoldott lesz. 

Útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás 

Árvíz során a hulladék a felszíni vízbe kerül 

A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így az épületeket 
földműveket – rézsűket és padkákat – védeni kell a kimosódás ellen. 

A csapadékvíz-elvezető hálózatot nagycsapadékokra 
tervezték, így képes lehet a hirtelen lehulló nagy 

mennyiségű csapadékvíz elvezetésére is. 

Nagyintenzitású csapadékból következő 
elöntés eredményeként a hulladék a földtani 

közegbe jut 

Burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 
csapadékviszonyok miatt. 

A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így a földműveket – 
rézsűket és padkákat – védeni kell a kimosódás ellen. Kétféle lehetséges 

stratégia van: a padkák stabilizálása, illetve vízelvezető szegélyek és 
surrantók használata. 

A tömegmozgás elleni intézkedésekkel (talajcsere, talajstabilizálás, felszín 
alatti vizek elvezetése, nyomópadka, támfal) az út menti földművek, 

valamint meredek rézsűk stabilizálása megoldható. A rézsűk stabilizálását 
növénytelepítéssel is elő lehet segíteni, a rézsűk füvesítése, alacsony 

cserjékkel való beültetése szintén stabilizálást segíti elő. 
Megfelelő földmű méretezéssel a kedvezőtlen hatás elkerülhető.  

A burkolatok stabilizálása érdekében padka épült. 
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Burkolt felületeken jelentkező fagykárok; 
kátyúk kialakulása 

A megnövekedett víztartalom csökkenti a 
térburkolatokteherbírását, a gyorsan mozgó víz pedig az út 

kimosását és tönkremenetelét eredményezheti. 
A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú 
csapadékok is kedvezőtlenül érintik a burkolatok állagát: a 

repedésekbe szivárgó nedvesség felpúposodást okoz. 
Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel 

védekezhetünk. 

A biztosításra kerül az burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek 
összegyűjtése és elvezetése. A tervezett épületről lefolyó ill. a 

környező területekről ide gyűlő csapadékvizek a tervezett tóba 
kerülnek összegyűjtésre. 

Térburkolatok rossz víztelenítése miatt az 
felület teherbírása csökken 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz 
elvezetés) károsodása 

Csapadékvíz elvezetés: 
A megfelelő vízelvezetés biztosítása a legfontosabb 

adaptációs intézkedés az éghajlatváltozás esetében. A 
megfelelő vízelvezetéshez jó minőségű meteorológiai, 
hidrológiai és geomorfológiai adatok szükségesek. A 

megfelelő vízgazdákodási infrastruktúra segítségével kell 
megoldani a víz hatékony távoltartását és elvezetését a 

létesítménytől. 
Cél, hogy a létesítmény építése során és megépülte után a 

meglévő állapotok vízügyi és környezetvédelmi 
szempontból a lehető legkisebb mértékben változzanak. 

A csapadékvíz elvezetés alapvető koncepciója, hogy a meglévő 
lefolyási viszonyokat nem változtatják meg, hogy a környező 
területek vízjárását a telep káros mértékben ne befolyásolja. 

Növénytelepítés 

A megfelelő növénytelepítés kialakítása az 
éghajlatváltozáshoz való adaptációhoz járul hozzá (pl. 

rézsűstabilizálás, árnyékolással UV sugárzás elleni 
védelem). 

A fás szárú növényzettel borított (facsoportok, fasorok) igénybevett 
területeken megsemmisülő fás vegetációt a részben pótolják. 

A nem megfelelő fenntartás okozta károk (pl. 
invazív, ill. allergén növények terjedése). 

A park fenntartási és a karbantartási munkák megfelelő 

mennyiségben és minőségben történő elvégzése. 

A projekt keretében tervezett kivitelezési, építési munkálatokat az 
építésügyi és minőségbiztosítási előírások maximális betartásával 

valósították meg A projekt keretében megvalósult infrastruktúra a 
tervek alapján korszerű és tartós anyagok felhasználásával és 

technológiák alkalmazásával történik. 
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9.2.6. Összefoglalás 
 
A beruházási helyszíne meleg, száraz kistáj területén fekszik, ahol az átlaghőmérséklet tekintetében a 
klímamodellek átlagosan 1,5 °C növekedéssel számolnak. A térségben a hőhullámok gyakorisága 
80%-kal növekedhet, a forró napok száma 0-15 nappal emelkedhet meg 2050-ig.  
A csapadékviszonyok kedvezőtlenül alakulnak az előrejelzések szerint; 2050-ig a téli, tavaszi és a nyári 
időszakban a csapadékintenzitás kis mértékben csökken, míg az őszi hónapokban a 
csapadékintenzitás kismértékben növekszik; az éves csapadékmennyiség szintén csökken (a projekt  
helyszínén éves szinten 25-50 mm csökkenés várható). Az aszályos napok számát tekintve a modellek 
nem mutatnak egyértelmű változást az évszázad közepére, azonban a század végére már szignifikáns 
növekedés várható az ország egyes területein (várhatóan a projekt helyszínén is). A klímamodellek 
által prognosztizált fagyos napok számának csökkenése és a hőség napok számának növekedése 
egyaránt a melegedő tendenciát jelzi a beruházás területén. A klímaváltozás hatásai legerőteljesebben 
valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresztül válnak majd érzékelhetővé. Az evapotranspiráció 
várható közel 10%-os növekedése, és a csapadékmennyiség csökkenése a klimatikus vízmérleg 
negatív irányú változását idézi elő. 
A „Belvízi veszélytérképezés” során elkészített térkép szerint a belvíz-veszélyeztetettségi kockázat 
alacsony, a projekt helyszínen 0-10% közötti. Az árvízi kockázat tekintetében a projekt helyszíne nem 
érzékeny. A projekt helyszíne Békés megye az éghajlatváltozásnak mérsékelten kitett részén valósul 
meg, amely távol esik a felszíni vízfolyásoktól, ezért árvizek, villámárvizek nem fenyegetnek.  
 
A tervezési terület talajai váztalajok, melyek esetében a deflációveszély nagy, ezért intenzív csapadék 
esetén a töltéssuvadás esélye jelentős. 
 
Összefoglalásként megállapítható, hogy bár általánosságban a tervezett létesítmények (épület, 
térburkolat) érzékenyek az klímaváltozás hatásaira, a tervezett adaptációs intézkedésekkel a beruházás 
ellenálló lesz az éghajlat kedvezőtlenebb irányba történő változásával szemben.  
 

10. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 
 
Az alaplégszennyezettség meghatározásához használt alapadatok forrásai:  

- Közlekedési adatok forrása: KIRA – INFO  
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F 

- A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE 
VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

- Meteorológiai adatok – Magyarország kistájainak katasztere 
- Szélsebesség és szélgyakorisági adatok – Meteoblue adatai 

 
Környezeti zaj meghatározása: 
A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség több pontján. 
Mérés ideje: 2018. április 4. 10-12 óra között. 
Mérést végezte Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (SZKV-1.4.-09-1037) 
 
Talajvédelem: 
MTA TAKI AGROTOPO adatbázisa 
 
Talajmechanika, talajvíz: 
OKIR Térkép áttekintő:  
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=T
ARGYEV&dir=ASC 
MFGI adatai: https://map.mfgi.hu/ 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kútadatai 
Helyszíni fúrások 

http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
https://map.mfgi.hu/
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Egyéb: 

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása  

- MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok 

- A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 
követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 
97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és 
a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg.  

- MSZ 15036:2002 számú szabvány 

- Földhivatali alaptérképek 

- Megbízó tervezői által számított adatok 
 
Élővilágra vonatkozó adatok forrása: 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítéséhez a tervezett beavatkozás által érintett területeken 
és az előzetesen becsült élővilágvédelmi hatásterületen részletes aktuális felméréseket végeztünk a 
magasabb rendű növényzetre, állatokra. 
 

11. 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLET 3. PONTJA SZERINTI 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

11.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
 
Név:    „Bereg” Kereskedelmi Kft. 
Székhely cím:   4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 37. 
Telephely cím:   4800 Vásárosnamény, 0312/10 hrsz.  
KSH száma:    10541230-4677-113-15 
KÜJ:     101 477 271 
KTJ:     102 585 961 
Telephely helyrajzi száma:  4800 Vásárosnamény, 0312/10 hrsz.  
Cégjegyzékszám:   15-09-060858 
Adószám:    10541230-2-15 
 

11.2. MINŐSÍTETT ADATOT, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT ÜZLETI TITKOT 

KÉPEZŐ ADATOK 
 
Nem releváns. 
 

11.3. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, FELHASZNÁLANDÓ 

ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE KORÁBBAN 

MÁR MEGTÖRTÉNT, A VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI 

KELL 
 
Nem releváns. 
 

11.4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE 
 
Nem releváns. 
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11.5. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA ERDŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL JÁRÓ BERUHÁZÁSHOZ VAGY 

TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL SOR, ÉS KORÁBBAN AZ ERDÉSZETI 

HATÓSÁG IGÉNYBEVÉTELI VAGY ELVI IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁSA NEM KERÜLT 

LEFOLYTATÁSRA, AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ KÉRELEMHEZ CSATOLNI 

KELL 
 
A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érint, a beruházás az Evt. 77. § -a szerint erdő 
igénybevételével nem jár.  
 

12. EGYÉB FORRÁSOK 
 
Szűcs János Település levegőkörnyezetének állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai 
statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) - Doktori (PhD) értekezés, 2014. 
 
Gács Iván - Katona Zoltán: Környezetvédelem (Energetika és levegőkörnyezet), Budapest, 1998 
Nagy Tibor – Légrádi Attila: LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK HATÁSTERÜLETÉNEK 
BECSLÉSE PROGRAM 
 
AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA 
 
Barótfi István (szerk.) Környezettechnika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000. 
 
OMSZ Klímamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/  
Mezősi et al, 2017. A klímaváltozás hatása a környezeti  veszélyekre Az Alföldön (Földrajzi 
Közlemények 2017. 141. 1. pp 60-70) 
 
VAHAVA összefoglalás 
 
Schmidt Petra: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA HAZÁNK ÉGHAJLATÁRA, AVAGY MI 
VÁRHATÓ 2030-RA? 
 
NATÉR adatbázis 
 
Jogszabályok: 

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről  

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről 

- A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 
7.) KvVM rendelet 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 
Meteoblue adatbázis 
 

http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/
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Lóki J. (1999) Digitális tematikus térképészet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61. p. Martonné 
Erdős K.(2006) Magyarország természetföldrajza Ő., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 111. p.; 
144. p.; 173. p. 
 
Gyarmati P (2002) Magyarország földtana, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74. p. 
 
 

13. MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet: Szakértői engedély 
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap 
3. sz. melléklet: Átnézetes térképek 
4. sz. melléklet: Laborvizsgálati jegyzőkönyvek 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MACZKÓ RÓBERT GYÖRGY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.04.24. 09.01.39


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: eastlimit@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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