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1 BEVEZETÉS, A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐI 

A SE-CEE Schneider Electric Kft. (a továbbiakban „Beruházó” vagy „SE-CEE Kft.”) a 

Dunavecse Kelédháti út 0254/2 és 0254/3 helyrajzi szám alatti ingatlanokon 

(továbbiakban „Beruházási terület”) – villamos berendezés összeszerelő üzem 

létesítését (a továbbiakban „Létesítmény”) tervezi.  

Jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentációt (továbbiakban „EVD”) a Komlóssy Mérnöki 

Kft. (székhely: 1126 Budapest Fodor utca 2/d.) az Előzetes vizsgálati eljáráshoz 

készítette a Beruházó és a Megrendelő (Tomlin Kft.) által rendelkezésünkre bocsátott 

műszaki adatok felhasználásával, és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

előírásainak figyelembevételével.  

Jelen dokumentációt a következő szakértők készítették: 

Név  Szakterületek, Engedélyek 

Komlóssy Eszter MMK 01-8029 

• SZKV-1.1 – Hulladékgazdálkodási szakértő 

• SZKV-1.2 – Levegőtisztaság-védelmi szakértő 

• SZKV-1.3 – Víz- és földtani közeg-védelem szakértő 
Lejárat: visszavonásig érvényes 

Borbás László MMK 01-0411 
SZKV – 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakértő 
Lejárat: visszavonásig érvényes 

Zalai Tamás SZ-006/2010 

Élővilág-védelemi és tájvédelmi szakértő 

Lejárat: visszavonásig érvényes 

 

A szakértői engedélyek másolatait jelen dokumentumon kívül, az eljárásban csatoljuk. 

 

1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, ELŐZMÉNYEK 

A SE-CEE Kft új villamos berendezéseket összeszerelő üzem létesítését tervezi 

Dunavecsén. 

A 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 3. számú melléklet 128. pontja szerint előzetes 

vizsgálati eljárást kell lefolytatni minden olyan esetben, amikor a rendelet 3. melléklet 

1–127/A. pontjaiba nem tartozó, tervezett építmény vagy építményegyüttes 

területfoglalása meghaladja a 2 ha-t bármely beépített vagy beépítésre szánt területen. A 

tervezett Létesítmény esetén ez a feltétel teljesül. 

Már előzetesen is hangsúlyozzuk, hogy a SE-CEE Kft. fő tevékenysége – fémek 

megmunkálása, villamos berendezés gyártás, összeszerelés – nem tartozik a 314/2005. 

(XII.25.) korm. rendelet azon mellékleteibe, amelyek környezeti hatásvizsgálatot vagy 

egységes környezethasználati engedély megszerzését írják elő. 
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1.2 AZ EVD-T BENYÚJTÓ CÉG ÉS A BERUHÁZÁSI TERÜLET AZONOSÍTÓ 

ADATAI 

Az EVD-t benyújtó cég azonosító adatai: 

Cég neve:  SE-CEE Schneider Electric Kft. 
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
Cégjegyzékszám:  01 09 361248 
KÜJ szám: 100 962 648 
Felelős képviselő:  Bartl Bálint 
Kapcsolattartó: Bartl Bálint 
Mobil: +36 30 228 4036 
Email:  balint.bartl@se.com 
 

A Beruházási terület azonosító adatai: 

Ingatlan elhelyezkedése: Dunavecse, Kelédháti út 
HRSZ: 0254/2 és 0254/3 
Tulajdonos neve:  Dunavecsei MG Zrt. 

Az ingatlan tulajdonlapját a 2. mellékletben csatoltuk. 

 
1.3 A TERVEZETT BERUHÁZÁS SZÜKSÉGESSÉGE 

A Sneider Electric vállalatcsoport több éve villamos berendezés összeszerelő gyárat 

üzemeltet. A nagy, közepes és kisfeszültségü, elektromos kapcsoló készülékek, 

berendezések iránt megnőtt a kereslet, amelyet csak a gyártókapacitás bővítése által tud 

kielégíteni. Fentiek miatt tervezi a cég egy új villamos berendezés összeszerelő üzem 

létesítését. 

A tervezett beruházás a következő előnyökkel jár: 

• Elegendő hely teremthető a SE-CEE Sneider Electric Kft. jelenlegi és a bővülő 

raktározási és gyártási tevékenységéhez. 

• Az új üzem egy barnamezős területen (volt állattartó telep), lakóterülettől megfelelő 

távolságban kerül elhelyezésre, de a régióban marad. 

• A barnamezős fejlesztési terület megtisztításra kerül, és egy rendezett telephely 

alakul ki a jelenlegi elhanyagolt állapot helyett.  

• A fejlesztés az építőipari szolgáltatások használata által gazdaságélénkítő hatást fejt 

ki már az építés időszakában is. 

mailto:gergely.smeller@se.com
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2 A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY BEMUTATÁSA 

2.1 TERÜLETI ELHELYEZÉS, KÖZÚTI MEGKÖZELÍTÉS 

A tervezett Villamos berendezés összeszerelő üzem a 107,076 ha nagyságú, Dunavecse, 

Hrsz. 0254/2 és 0254/3 alatti ingatlanokon létesül. A Beruházási területen korábban egy 

állattartó-telep működött, jelenleg is több állattartó épület helyezkedik el a területen. Az 

ingatlant és annak környezetét a 2.1.a ábra mutatja be: 

2.1.a ábra: A Telephely elhelyezkedése 

 

A Telephely környezete: 

Észak: Dunavecsei MG Zrt 

Kelet: Mezőgazdasági terület 

Dél: Mezőgazdasági terület 

Nyugat: Mezőgazdasági terület 

A Beruházási terület az 51. sz. út közvetlen közelében helyezkedik el. Az 51. sz. útról a 

közvetlenül, lakott terület érintése nélkül, az M8-M6 autópályákon Budapest elérhető. 

 

2.2 A VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERV, BEÉPÍTETTSÉG 

A Beruházási terület a helyi építési szabályokról szóló Dunavecse Város Képviselő-

testületének 29/2004 (X.27.) számú rendelete alapján GIP-1” zónába (ld. 2.2.a ábra), 

(Gazdasági-ipari zóna) tartozik. A zónában a tervezett beruházás illeszkedik. 

  

Beruházási terület 

Rétság 
Tolmács 
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2.2.a ábra: A Telephelyre vonatkozó szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Dunavecse Város Képviselő-testületének 29/2004 (X.27.) számú rendelete 

A tervezett beépítettséget a 2.2.b táblázat, a Telephely helyszínrajzát a 2.2.c ábra mutatja. 

2.2.b táblázat: A tervezett beépítettség 

Jellemző Tervezett állapot 

Területnagyság 107.076 m2 

Beépített terület 24.079 m2 

Hasznos alapterület 27.470 m2 

Utak, parkolók, dokkolók területe 24.571 m2 

Zöldterület 58.426 m2 

= 55% 

Gépjármű parkolók területe 400 db 

Forrás: PIHUN Kft, 2022. május 9.  

 

 

A tervezett beépítettséget a 2.2.b táblázat, a Telephely helyszínrajzát a 2.2.c ábra mutatja. 
 

 

 

Beruházási 
terület 
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2.2.c ábra: Az SE-CEE Kft új Telephelyének helyszínrajza 

 
Forrás: Site Plan Version 6.1, Pihun Kft, 2022-05-03  

 

A Létesítmény főbb épületszerkezetei a következők: 

• Alapozás: szoliter síkalapokkal / tömb alsó sík= alapozási sík=-3.10m = 94.00mBf 

Későbbi parkoló -189db 

2. fázis üzemépület 

1. fázis üzemépület 

Csapadékvíz szikkasztó medence 
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Sprinkler 

tartály 

Dokkoló 

terület 

Porta épület 

Kerékpár 

parkoló 105 db 
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• Az épület szoliter vasbeton tömbalapokkal és az ezekre ültetett előregyártott vb. 
kelyhekkel, valamint monolit vasbeton sáv/lemezalapokkal (merevítő falak, 
lépcsőházi magok esetében) fog épülni. 

• A felszerkezet teherviselő váza előregyártott vasbetonszerkezet lesz, monolit 
vasbeton merevítőfalakkal / acél hosszkötésekkel és szélrácsokkal tervezett. A 
közbenső födémek előregyártott körüreges panelekkel / bennmaradó 
felülbordás zsalupanelekkel, a zárófödémek magashullámú acél 
trapézlemezekkel lesznek megépítve. 

• A gyártó és raktárterületek cca. 20 cm vastag, acélhajas ipari padlóval, 
csiszolt/műgyanta felülettel készülnek. Nagyterhelésű, dinamikus működésű 
gépek szükség szerinti alaplemezen, a padlótól dilatálva lesznek megépítve. 

• Külső falburkolatok ásványgyapot kitöltésű fekvő falkazetta, álló trapézlemez 
fegyverzettel, 

• Tetőhéjalás trapézlemezre fektetett hőszig/vízszig lapostető, belső 
vízelvezetéssel. 
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2.2.d ábra: A Létesítmény belső kialakítása 

 

 

Forrás: Pihun Kft, 2022. május 
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2.3 INFRASTRUKTÚRA KAPCSOLATOK 

A Létesítmény tervezett infrastruktúra kapcsolatait a tervezett kapacitásokkal a 2.3.a 

táblázat mutatja be. 

2.3.a táblázat: A Létesítmény infrastruktúra kapcsolatai 

Közműkapcsolat Tervezett 

kapacitás 

Befogadó/szolgáltató 

Ivóvíz + technológiai 

vízigény 

46,4 m3/d BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 

Oltóvíz  6.000 L/perc Oltóvíz tartály  

Szennyvíz-elvezetés 

(Kommunális+technológiai) 

46,4 m3/nap BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 

Csapadékvíz elvezetés* 1.460 L/s Szikkasztó-tározó medencékben 

(2x500m3) 

Elektromos áramellátás  2,5-3 MVA MVM DÉMÁSZ Áramszolgáltató Zrt 
Forrás: TOMLIN Kft., 2022. április. *300 L/s/ha értékkel számolva 

 

2.4 A TELEPHELYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 

2.4.1 A gyártástechnológia 

2.4.1.1 A gyártástechnológia kapacitás adatai 

A SEE CEE Kft villamos berendezések összeszerelésével, gyártásával foglalkozik. A 

tervezett gyár késztermékei a következő csoportokba sorolhatók:  

• Középfeszültségű légszigetelésű kapcsolóberendezés 

• Kisfeszültségű vezérlőszekrény 

A gyártástechnológia kapacitás adatai a következők: 

2.4.1.1.a táblázat A gyártástechnológia kapacitás adatai 

Gyártástechnológia Gyártókapacitás: gyártott termék (db/év) 

Szerelés 4.700 

Huzalozás 5.000 

Forrás: SEE CEE Kft 

2.4.1.2 A gyártástechnológiai folyamat 

A gyártási folyamat a következő: 

1. Előgyártás (lemez és réz alkatrész gyártás), hegesztés 
2. Festés 
3. Szerelés és huzalozás (berendezés szerelés és huzalozás, esetenként forrasztás) 
4. Tesztelés 
5. Csomagolás és szállítás 

A 2.4.1.2.a ábrán a gyártechnológiai folyamat kerül bemutatásra. 
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2.2.a ábra: A gyártástechnológiai folyamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Alapanyagok és segédanyagok 

 

Az alapanyagok a következőek:  

• Kábelek 

• Fém alkatrészek (lemezek, rudak, egyéb alakzatú fém darabok) 
 

A gyártási folyamatban használt segédanyagokokat (vegyi anyagokat) a 2.4.1.3.a 

táblázat mutatja be. 

Festés, 

beégetés 

Szárítás 

Csomagolás, 

raktározás, 

kiszállítás 
Csomagolóanyagok 

Vezetékek és 

szerkezeti 

elemek 
Előszerelés  Összeszerelés 

Minőség 

ellenőrzés 

Vágás és 

lyukasztás, 

marás 

Hulladék 

 

Tisztítás Szennyvíz 

Hulladék 

 

Hegesztés 

Doboz szerkezet 

anyagai 

Összekészítés 

Hulladék 

 

Hulladék 

 

Vezérlő és 

működtető rész 

összeszerelése 

Vezérlő 

szekrény 

huzalozása 

Vezetékek, 

készülékek és 

szerkezeti 

elemek 

Hulladék 

 

Minőség 

ellenőrzés 

Forrás: SEE CEE Kft., 2022. április 

 KÉSZETERMÉKEK 
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2.4.1.3.b táblázat: A gyártási folyamatban használandó vegyi anyagok 

 
Forrás: SE-CEE Kft. 2022. május 27. 

Munkahely Anyag neve Művelet Mennyiség Me

Izopropil alkohol (C3H8O) Általános, fém felületek zsírtalanítása           165.0 L

Technical Lubricant KL zsír Általános felületi védelem, kontakt pontok felületi kezelése             38.0 kg

AM  fúró-üregelő spray Fúráshoz, menetfúráshoz, kenésre             16.3 L

WEICON FLEX 310M  Classic Tömítés, szigetelés               7.8 L

Loctite 414 Csatorna ragasztás               0.3 kg

Loctite 262 Csavarrögzítő               1.0 L

Loctite Varnistop 7400 Csatorna ragasztás               0.3 L

Branson ultrahangos tisztító folyadék NÉMET Kiöntés flakonból a tisztítókészülék tartályba             10.0 L

Coloris bélyegzőfesték (ink 186) Dátumbélyegző fej kenése               0.2 L

LOCTITE 290 RAGASZTO Csavarragasztás               2.0 L

LOCTITE IS-495 RAGASZTO Dátumbélyegzőfej ragasztása (cserénél, leeséskor)               1.0 L

Izopropil alkohol (C3H8O) Általános, fém felületek zsírtalanítása             90.0 L

Rivolta SK D4002 kenőzsír Oszlopkapcsoló zsírozása           120.0 kg

LOCTITE 270 Csavarbizt.rögzítő Csavarragasztás               1.0 L

UHU PLUS 2 Epoxi gyanta (Haerter) Oszlopkapcsoló gyártás               2.3 L

CONTACOLL kloroprén alapú kontaktragasztó Oszlopkapcsoló tömítőgumi, tábla ragasztás               4.0 kg

Technical Lubricant KL zsír Tengely és alaplap kenése             38.0 kg

Elastosil ® RT 602 A Szilikontömítő Oszlopkapcsoló           378.0 kg

Elastosil ® RT 602 B Szilikontömítő Oszlopkapcsoló             42.0 kg

RATHS PR-88 Folyékony kesztyű             20.0 kg

Bluesil Paste B431 Oltókamra           200.0 kg

Araldit-BINDEMITTEL 106 Oszlopkapcsoló ragasztás               1.0 kg

AM fúró-üregelő spray Fúrás             16.3 L

Araldit Hardener 953 Oszlopkapcsoló ragasztás               1.6 kg

Rivolta SK D4002 kenőzsír- ANGOL Zsírozás           120.0 kg

LOCTITE 270 Csavarbizt.rögzítő Ragasztás               1.0 L

LOCTITE 290 RAGASZTO Oszlopkapcsoló ragasztás               2.0 L

Technical Lubricant KL zsír Kenés             38.0 kg

WD-40 TISZTITÓ ÉS KENŐANYAGSPRAY 400ML Oszlopkapcsoló fúrás, Kenés           100.0 kg

Zink -alu spray Javítás               2.0 L

Dupli-Color Graffiti Ex Festékmaradványok leszedése               0.4 L

Factor-aqua- parkettalakk Oszlopkapcsoló szerelés               1.5 L

Izopropil alkohol (C3H8O) Általános, fémfelületek zsírtalanítása           165.0 L

FREIOTHERM-Porfesték (PF1003A) - SG, sima       2,600.0 kg

FREOPOX-Porfesték (PB1031A)-MA , durva struktúrált       2,220.0 kg

FREOPOX-Porfesték (PL1033A)- SG, durva struktúrált       1,800.0 kg

FREOPOX-Porfesték ( PB1002A) - SM, sima             22.0 kg

Alficolor PLR-pen Termék javításokra               1.2 L

Rivolta S.K.D. 240 Konvejor pálya kenése             20.8 L

Izopropil alkohol (C3H8O) Festett felület tisztítása (ronygyra öntve)           165.0 L

Alfinal 275 folyékony zsírtalanító szer Lemez zsírtalanítás 1,320.0     kg

Alfisid 12 folyékony zsíratlanító szer Lemez zsírtalanítás 30.0           kg

Alfipas 752 cirkonium-foszfát alapú szer Foszfátozás 1,310.0     kg

Corgon (Cronigon, Argon gázkeverék) Tartály finiselés

Helium (He) Gáztömörség 2,700.0     kg

Izopropil alkohol (C3H8O) Felület tisztítása 165.0         L

Super pistolen spray[Tectane Hegesztő spray] hegesztőfej tisztítás 39.0           L

Klübersynth LI44-22 (Zsír)- Low temperature grease Proto gyártás 10.0           kg

Technical Lubricant KL zsír ANGOL Érintkezők zsírzása 38.0           kg

AM fúró-üregelő spray Reteszelés 3.8             kg

Izopropil alkohol (C3H8O) Alkatrészek takarítása 165.0         L

Loctite Varnistop 7400 Csavar jelőlése 0.8             L

Windola fúró-üregelő spray Rézmegmunkálás.: fúrás, lyukasztás 16.3           L

WD-40 TISZTITÓ ÉS KENŐANYAGSPRAY 400ML Felület tisztítása 8.0             L

Shell Gadus S2 V220 kenőzsír Surlódás elősegítés 10.0           kg

Klüber Syntheso GLEP1 speciális zsír Zsugorozás 50.0           kg

Vultrex MPG synthetic kenőzsír Surlódás elősegítés 5.0             kg

AM fúró-üregelő spray Fúrás 16.3           L

NUTO H46 Hidraulika olaj Olajcsere 20.0           L

Benzin 95 Fűnyíró üzemanyag 100.0         L

MOL motorolaj 5W-30 Fűnyíró üzemanyag keverés 10.0           L

BERNER MULTI 6 UNIVERZÁLIS KENŐ-SPRAY Alkatrész kenés 4.0             L

Féktisztító (Art.147961) 500 ml Alkatrész tisztító 3.0             L

LOCTITE 290 RAGASZTO Csavar ragasztása 2.0             L

WD-40 TISZTITÓ ÉS KENŐANYAGSPRAY 400ML Ttisztítás, surlódás elősegítése 8.0             L

Bluemark Cled-Fluid-Cartr. ( No. 5146662 ) Vezeték jelölő 5.8             L

Thermomark-Ribbon 110-WMS ( No. 5145397 ) Zsugorcső, alufólia, adattlábla 14.0           db

MAESTRO akrilfesték fehér RAL 9010 aeroszol Jelölés 1.2             L

Izopropil alkohol (C3H8O) zsírtalanítás,festék lemosás 165.0         L

Földelő kapcsoló Klübersynth LI44-22 (Zsír)- Low temperature grease Kenés 10.0           kg

Klübersynth LI44-22 (Zsír)- Low temperature grease Kenés 10.0           kg

Technical Lubricant KL zsír Érintkezők kenése             38.0 kg

AM fúró-üregelő spray Fúrás 16.3           L

Klübersynth LI44-22 (Zsír)- Low temperature grease Fém a fémen mozgó alkatrészek kenése 10.0           kg

Technical Lubricant KL zsír Kenés             37.5 kg

Bejövő áru Quality Dupli-Color Graffiti Ex Festékmaradványok leszedése               0.4 L

Alficolor PLR-pen Tartályok javítására 1.2             L

Porszóró Szennyvíz 

kezelés

Sósav 30-37%(ipari) Felhelyezés kármentőre, félig zárt rendszerű autom.adagolás 

a szennyvíztisztító rendszerbe

          690.0 kg

Porfesték

Porszóró-előkészítés

Szerelőüzem IV.

Szerelőüzem I.

Szerelőüzem II.

Szerelőüzem III.

Porszóró festés

ACC 

CUSTO

Feliratozó

MBO

Szerelőüzem V.

Szerelőüzem VI.

Karbantartás
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A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat egy közös kármentővel kialakított 

helyiségben, tárolják. 
 

2.4.1.4 Anyag és készterméktárolás 

A Létesítményben tárolandó alapanyag/késztermék mennyiségeit a 2.4.1.4.a mutatja be. 

2.4.1.4.a táblázat: Alapanyag és késztermék tárolás a Létesítményben 

Megnevezés Mennyiség 
(t/év) 

Elhelyezkedés 
(hol?) 

Edényzet (miben?) 

Lemez 80 (t/év) Lemez műhely Polcrendszer 

Réz 50 (t/év) Külső tároló Karos állvány 

Alkatrészek (kész/félkész) 2.200 (raklap) Belső raktár Polcrendszer 

Kapcsoló berendezés 50 [db] Gyártó terület Egyedi raklap 

Vezérlő szekrény 50 [db] Gyártó terület Egyedi raklap 

Forrás: SEE CEE Kft 

2.4.1.5 A gyártástechnológiai gépészete 

A Létesítményben a következő gyártóberendezések telepítése tervezett: 

2.4.1.5.a táblázat: A gyártási technológia gépészetének főbb berendezései 

Gép megnevezése Db 

CNC Koordináta lyukasztó (E5) 2 

CNC Lézervágó (TRUMPF) 1 

CNC Lemez élhajlító 4 

CNC maró 2 

CNC lyukasztó 1 

CNC hajlító 1 

Réz vágó/daraboló gép 1 

Porszóró gépsor 1 

Hidraulikus szerelőállványok/asztalok 20 

Csapsajtoló 2 

Szerszám Köszörű 1 

KOMAX -huzal konfekcionáló 2 

Forgódaru 11 

Híddaru (8t) 1 

Keretdaru 2 

Forrás: SEE CEE Kft. 

 

2.4.2 Kapcsolódó telephelyi infrastruktúrák 

2.4.2.1 Ivóvíz/oltóvíz ellátás és vízkezelés 

A Létesítmény technológiai és kommunális vízigénye 46,4 m3/nap. 

2.4.2.2 Szennyvizek kezelése 

A Létesítményben kommunális (44,4 m3/nap), és technológiai (10 m3/nap) szennyvíz 

keletkezik. Szennyvizek befogadója a Bácsvíz Zrt. által működtetett közcsatorna. 
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A keletkező technológiai szennyvizek előkezelésére Beruházó a jelenlegi telephelyén 

érvényes létesítési és üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkezik. Beruházó a 

Létesítményben ezzel azonos szennyvíz-előkezelési technológiát kíván alkalmazni. A 

szennyvíz-előkezelési technológia bemutatására a SE-CEE Kft, Ipari szennyvíz 

előtisztító berendezés, Vízjogi üzemelési engedély módosítási kérelem (Abdiás-Öko 

Mérnöki Szolgáltató Kft, 2019. augusztus) dokumentumát használtuk fel.  

A technológiai szennyvíz a Létesítmény porszóró üzemében keletkezik, ahol a 

porfestendő tárgyat tisztítják, zsírtalanítják, nanotechnolgia segítségével a felületét 

korrozóállóvá, és tapadó képesség teszik, majd elektrosztatikus porfestő pisztollyal 

felhordják a porfestéket – a finom porrá őrölt, színezett műgyantát – végül kemencében 

az adott felületre égetik.  

A porszóró technológia egyedi szennyvíz-előkezelő berendezés, amelynek kapacitása 1 

m3/h. Az előtisztítás részei a következők: 

1. Szennyvíz a fogadás aknában 
2. Kromát redukálás (reaktorban) 
3. Kétrekeszes reaktorban:  

a. Emulzió bontás: vas (III) kloriddal és sósavval 
b. pH beállítás (mészhidráttal) 
c. Flokkulálás (Magnafloc 10 flokkuláló szerrel) 
d. Ülepítés 

4. Kavicsszűrés 
5. Közcsatornára kötés 

A szennyvízkezelés hulladéka egy 30%-os szárazanyag tartalmú, foszfátos iszap, 

amelyet 200 L-es patentzáras hordóban gyűjtenek, majd veszélyes hulladékként 

(HAK:110108*) az üzemi hulladék gyűjtőhelyre szállítják, ahonnan maximum félévente 

engedéllyel rendelkező hulladékszállító cég által ártalmatlanítás céljából elszállításra 

kerül. 

A technológiai szennyvíz előkezelés után a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által 

működtetett közcsatornára kerül kibocsátásra. 

2.4.2.3 Csapadékvíz kezelése, elvezetése 

A tervezett Létesítményben a csapadék víz mennyisége 300L/s/ha intenzitással burkolt 

felületen 1.460 L/s. A csapadékvizek a parkolók és a manipulációs területekről CE 

minősítésű SZOE2 olajleválasztók után, a tetővizek előkezelés nélkül kerülnek a 

Létesítmény záportározó-szikkasztó medencéibe (kapacitás: 2x500m3) 

2.4.2.4 Épületgépészet (hűtés, fűtés, szellőzés) 

A Létesítménybe a hűtés-fűtés talajszondás hőszivattyúval, a szellőzés légkezelőkkel 

kerül megoldásra.  

A Létesítmény fűtése/hűtése talajszondás hőszivattyús rendszerrel rendszerben 

tervezett.  

A talajszonda, vagy más néven geotermikus szonda a Föld geotermikus rétegéből 

szállítja a hőt a felszínre zárt rendszerben. A 60-130 méter mélyre lefúrt talajszonda 

csöveiben (a talajkörben) egy speciális folyadékot keringtet a hasznosítást végző 

hőszivattyús rendszer. A feltöltő folyadék leggyakrabban víz és propilénglikol (fagyálló 
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adalék) keveréke. A folyadék a kiépített csőrendszerben leáramlik a szondalyukba, 

amelyben haladva folyamatosan átveszi a talaj hőjét, télen felmelegszik, nyáron lehűl. 

Ezt a temperált közeget egy szivattyú nyomja fel a hőközpontba, ahonnan a hőátadást 

követően kezdi meg ismételten utazását a talaj mélye felé. 

A légtechnikai rendszerekből távozó levegő hőtartalmából visszanyert energia 

felhasználására az összes szellőzési rendszerébe hővisszanyerőt elhelyezése tervezett. A 

ventilátorokat és szivattyúkat hajtó motorok folyamatos fordulatszámmal igazodnak a 

rendszer működéséhez, ezáltal energiatakarékos üzemeltetést biztosítva. A talajszondás 

rendszer berendezései gépészeti helyiségben kerülnek elhelyezésre.  

A melegvíz-ellátás is hőszivattyúval tervezett, magasabb hőmérsékletű melegvíz igény 

esetén helyi elektromos bojlerrel kerülhet kialakításra. 

A 2.4.2.4.a táblázatban a tervezett főbb gépészeti berendezéseket foglaltuk össze. 

2.4.2.4.a táblázat: Tervezett épületgépészeti berendezések 

Berendezés Db Beépített kapacitás 

Talajszondás hőszivattyú 2 400 kW/db 

AHU-1: Irodák, konferencia 1 10.000 m3/h 

AHU-2: Öltözők +vizesblokkok 1 10.000 m3/h 

AHU-3: Konyha-étterem 1 7.500 m3/h 

DX egység (3-3-3 db légkezelőnként) 9 3 x 11 kW/db + 6 x 14 kW/db 

Felületkezelő I. elszívás 1 1.222 

Felületkezelő II. elszívás 1 4.237 

Forrás: TOMLIN Kft., 2022. május 

2.5 A LÉTESÍTMÉNY ENERGIAHASZNÁLATA 

A Létesítmény energiaigénye a következő: 

• Elektromos áram 2,5-3,0 MVA 

• Diesel olaj: 1000 L 

A Létesítményben max. 2 db transzformátor (1000-1600 kVA teljesítményű) telepítése 

tervezett.  

A Létesítményben 1 db 250-500 kW teljesítményű diesel generátor telepítése tervezett az 

1. fázisban. 
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2.6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

2.6.1 A Létesítményben keletkező hulladékok 

A Létesítményben keletkező hulladékokat a 2.6.1.a táblázatban mutatjuk be. 

2.6.1.a táblázat: A Létesítményben keletkező hulladékok mennyisége és kezelése 

 
Forrás: SE-CEE Kft. Becslés 

Hulladék azonosító kódok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint; veszélyes 

hulladékok hulladékkódja * -gal jelölve 

2.6.2 A Létesítményben keletkező hulladékok kezelése 

A tervezett Létesítményben, szelektív hulladékgyűjtés tervezett, a következő főbb 

rendszer szerint: 

  

HAK Megnevezés  Becsült 

mennyiség

(kg/év) 

120102/S vasfém részek és por 654,768         

150101/S papír és karton csomagolási hulladék 29,764           

150103/S fa csomagolási hulladék 108,631         

150106/S egyéb, kevert csomagolási hulladék 43,032           

160120/S üveg 211                 

160605/S egyéb elemek és akkumulátorok 3                     

170401/S vörösréz, bronz, sárgaréz 36,629           

170402/S alumínium 388                 

170405/S vas és acél 4,334              

200301/S egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 6,610              

Nem veszélyes hulladékok 884,369         

060204*/F nátrium- és kálium-hidroxid 479                 

080111*/S szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék                9,396 

080117*/F festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes 

anyagokat tartalmazó hulladék

99                   

110107*/F pácolásra használt lúg 85                   

110108*/9 foszfátozásból származó iszap 168                 

120110*/F szintetikus gépolaj 196                 

120120*/S veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz 366                 

130105*/F klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió 15                   

150110*/S veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék

353                 

150111*/S veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 

hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

-                  

150202*/S veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg 

nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

468                 

160213*/S veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 

02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

892                 

160601*/S ólomakkumulátorok -                  

170603*/S egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz 223                 

170605*/S azbesztet tartalmazó építőanyag -                  

200121*/S fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék -                  

200133*/S elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

37                   

Veszélyes hulladékok 12,777           

ÖSSZES HULLADÉK 897,145         
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2.6.2.a táblázat: A tervezett szelektív hulladékgyűjtés rendszere 

Hulladéktípusa Elsődleges gyűjtés Átmeneti tárolás 

Háztartási vegyes hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Üzemi hulladékgyűjtőhely 

Papír hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Üzemi hulladékgyűjtőhely 

(tömörítés után) 

Réz és fém hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Üzemi hulladékgyűjtőhely 

Fa hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Udvaron 

Műanyag hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Üzemi hulladékgyűjtőhely 

Veszélyes hulladék Munkahelyi gyűjtőhelyek Üzemi hulladékgyűjtőhely 

(elkülönített rész) 

Folyékony hulladék 

porfestőből 

Szennyvíz-előkezelő Közvetlen kerül az ártalmatlanító 

által elszállítás 

Forrás: SE-CEE Kft. 

A hulladékok kezelésekor az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben és a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt követelmények kerülnek betartásra. 

A háztartási jellegű vegyes, műanyag, fém, illetve papír és karton hulladékok elszállítása 

a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltató feladata. 

A nem közszolgáltató által elszállítandó hulladékokat csak engedéllyel rendelkező 

vállalkozója szállítja el a területről. 

 

2.7 A MŰKÖDÉS SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI FELTÉTELEI 

2.7.1 Dolgozói létszám 

A Létesítményben dolgozók száma 630-700 fő. 

2.7.2 Működési idő 

A Létesítmény működési ideje heti 5, esetenként 7 napon, a következő műszakokban: 

• iroda egy műszakban 

• előgyártás: 3 műszakban 

• összeszerelés: 2 műszakban (2*8h) 
 

2.8 MÉRTÉKADÓ ÜZEMELÉS ALATTI GÉPJÁRMŰFORGALOM 

A telephely működéséhez kapcsolható gépjármű forgalom (jármű/nap) az üzemelés 

során az alkalmazottakat szállító személygépkocsikból, valamint a raktározott 

termékeket ki/beszállító, illetve a karbantartáshoz kapcsolódó tehergépjármű 

forgalomból tevődik össze. A gépjármű forgalom kizárólag nappal (6h-22h) zajlik. 
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2.8.a táblázat: A Telephely mértékadó egyirányú gépjármű forgalma üzemelés alatt  

Napszak  Akusztikai járműkategória 

I.  
Személygépkocsi 

II. 
 Kis-

tehergépjármű 

III.  
Nehézgépjármű 

Autóbusz 

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Nappal: 6h-22h 350 5 10 7 

Éjjel: 22h-6h 350 0 0 3 
Forrás: TOMLIN Kft, 2022. május 

 

2.9 KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ALKALMAZÁSA 

A Létesítményben ISO14001 környezetirányítási rendszer bevezetése nincs, és nem 

tervezett. 

 

2.10 A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT ÉLETTARTAMA 

A Létesítmény tervezett élettartama 25 év.  

 

2.11 ÜTEMEZÉS, JÖVŐBELI BŐVÍTÉSEK, ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Beruházó a Telephely a jelen dokumentációban szereplő mértéket meghaladó jelentős 

(>25%) bővítését 5 éven belül nem tervezi., de ennek a lehetőségét nem zárja ki. 

Beruházási területen kívüli, a Létesítménnyel összetartozó tevékenységek telepítése sem 

tervezett. 

 

2.12 A DOKUMENTÁCIÓBAN VIZSGÁLT ALTERNATÍVÁK 

Beruházónak kialakult igényei voltak már a tervezés kezdetekor, ezért lényeges 

tervezési alternatívák nem merültek fel. A főbb alternatívák elsősorban a fűtés-hűtés 

műszaki megoldásához kapcsolódtak. Környezetvédelmi és gazdasági megfontolás után 

a klasszikus földgáz-üzemű tüzelőberendezéssel történő fűtés helyett a talajszondás 

hőszivattyúk alkalmazása került kiválasztásra. 

 

2.13 A LÉTESÍTMÉNY MEGÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

A tervezett Létesítmény megépítéséhez kapcsolódó műveletek: 

• Azbeszt mentesítés 

• Meglévő épületek és burkolt felületek bontása 

• Tereprendezés; 

• Felvonulási terület (épületek, utak, építési hulladék-gyűjtőhelyek) kialakítása; 

• Építési energia (áram) és vízellátás kialakítása; 

• Csapadékvíz záportározó medence megépítése (opcionális); 

• Alapozáshoz kapcsolódó földmunkák (alapkiemelés); 

• Alapozási munkák (tömb és sáv alap elkészítése); 
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• Felépítmények (épület megépítése); 

• Gépészeti és elektromos szerelési munkák; 

• Belsőépítészeti munkák; 

• Útépítési és közműépítési munkák; 

• Kertészeti munkák. 

 

2.13.1 Az építőmunkások száma 

Az építési területen, az építés alatt kb. 100 fő fog dolgozni a generálkivitelezőt és 

alvállalkozóit is figyelembe véve. 

2.13.2  Az építés időzítése, időtartama és napi munkaideje 

A Létesítmény építésének kezdete, 2022. szeptember, működés kezdete 2023. november. 

Az építési munkálatok várhatóan épp meghaladják az egy évet, jellemzően hétfőtől 

szombatig, naponta 7:00 és 19:00 óra között zajlanak majd. A szállítást és a zajjal járó 

munkálatokat kizárólag nappal végzik. Éjjeli munkálatok nem várhatóak. 

2.13.3 Az építés alatti gépjárműforgalom és munkagéphasználat 

A 2.13.3.a táblázat a várható építési forgalom nagyságát mutatja be. 

2.13.3.a táblázat: Maximális egyirányú építési napi forgalom  

Forgalom eredete Akusztikai járműkategória 

I. Személygépkocsi II.Kis-tehergépjármű III. Nehézgépjármű  

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Építőmunkások járművei* 5 - - 

Építési teherforgalom - 4 4 

Max. építési napi 

forgalom 
5 4 4 

Forrás: Hasonló telephelyek építési forgalma alapján 

2.13.4 Építési vízigény és szennyvízkibocsátás 

Az építés alatt a következő vízigények merülnek fel:  

• Az építési munkálatokhoz, porszennyezés megakadályozásához, csővezetékek 

nyomáspróbájához és tisztításához szükséges víz. A becsült építési víz átlagos 

mennyisége névlegesen 1 m3/nap.  

• Maximum 100 fő építőmunkás helyszíni tartózkodását figyelembe véve a becsült 

ivóvíz-fogyasztás 2 m3/nap. Az emberi tartózkodásból keletkező 2 m3/nap 

háztartási jellegű szennyvizet az átmenetileg letelepített mobil WC-kben gyűjtenek, 

illetve onnan szállítanak el. 

2.13.5 Építési helyigény 

Az építési helyigény az építéstechnológiából eredő helyigény, valamint az építőanyagot 

ideiglenes elhelyezésének helyigényéből adódik, amely az épületek, belső utak körül 

helyezkedik el és az építési területen (Telephelyen) belül marad. 
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2.14 ÜZLETI, TECHNOLÓGIAI ADATOK JELLEMZŐI 

2.14.1 Adatok megbízhatósága 

A jelen dokumentumban bemutatott adatok a következő források alapján kerültek 

meghatározásra: 

• A Telephely környezetére vonatkozó, nyilvános forrásokból, szakirodalomból 

elérhető környezeti alapállapot adatok; 

• Beruházó működő telephelyén folytatott tevékenységre vonatkozó 

adatszolgáltatásai; 

• Beruházó a Létesítmény vonatkozásában készíttetett tanulmányai, valamint  

• A TOMLIN Kft kapcsolódó, építészeti, gépészeti, és közművekre vonatkozó 

adatszolgáltatásai. 

Fentieken túlmenően a működő telephelyen és a Beruházási területen, valamint annak 

környezetében helyszíni bejárásunkkor (2022. április 14.) zajméréseket végeztünk a zaj 

alapállapot felvétele céljából.  

2.14.2 Üzleti titokkal kapcsolatos információk 

A Beruházó nyilatkozata szerint jelen dokumentáció üzleti titkokat nem tartalmaz. 
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3 A LÉTESÍTMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSAI 

3.1 AZ ELŐZETES VIZSGÁLAT SORÁN VIZSGÁLANDÓ HATÓTÉNYEZŐK 

Az előzetes vizsgálat során környezeti hatótényezőként azok a tevékenységek jönnek 

számításba, amelyek potenciális környezetterheléseket, hatásfolyamatokat okoznak; és 

ezen hatótényezők jellemzői és az általuk okozott hatások fogják a vizsgálat tárgyát 

képezni. 

Az alábbi — Létesítmény megépítése, működtetése és felhagyása során fontos, ezért 

részletesen vizsgálandó — közvetlen és közvetett környezeti hatótényezőket 

azonosítottunk a tervezett Létesítmény vonatkozásában: 

 

3.1.1 Építés és felhagyás során figyelembeveendő hatótényezők 

A felhagyásához kapcsolódó műveletek az építéséhez kapcsolódó műveletekhez 

általában hasonló nagyságrendűek, csak ellenkező irányúak.  

A továbbiakban az építési munkák és a bontási előmunkák során azonosított közvetlen 

és közvetett hatótényezők a következők: 

• Veszélyes anyagok (azbeszt) kezelése; 

• Légszennyező anyagok kibocsátása (CO, NOx, PM10): 

o Építési közlekedési forgalomból származó szennyezőanyag kibocsátás, 

o Munkagépekből származó szennyezőanyag kibocsátás; 

• Zaj és rezgéshatások: 

o Építési közlekedési forgalom és anyagszállításból származó zajkibocsátás, 

• Munkagépek zajkibocsátása; 

• Élőhelyfoglalás, természetes élővilág zavarása és degradációja; 

• Talaj és felszín alatti vizeket érő hatások: 

o Munkagépek lehetséges talajszennyezése, 

o Talajszerkezet átalakítása földmunkákból adódóan, 

o Talajvíz érintettsége az alapozással, talajszonda elhelyezéssel; 

• Régészeti és kulturális örökségvédelmi hatások; 

• Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése; 

• Gazdasági és társadalmi hatások (az építési munkák munkahelyteremtő hatása). 

A felhagyás környezeti (zaj, levegő, tájképi) átmenetiek, hasonlóan az építés hatásaihoz, 

kivéve a bontási hulladékképződést, amely jelentősebb az építési hulladékképződésnél. 

Amennyiben a Létesítmény, illetve a Telephely felhagyásra kerül (azaz a jelenlegi 

hasznosítása megszűnik), és a terület további hasznosításra nem kerül, úgy a következő 

hatások várhatóak: 

• Légszennyezőanyag terhelés csökkenése/megszűnése; 

• A Telephely környezetének zajterheltségének csökkenése; 

• Élőhelyek keletkezése (gyomvegetáció, madarak, emlősök megjelenése várható 

a felhagyott területen). 
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3.1.2 Az üzemelés során figyelembeveendő környezeti hatótényezők 

Az üzemelés során azonosított közvetlen és közvetett hatótényezők a következők: 

• Levegőt érintő hatások: 

o A pontforrások légszennyező anyag kibocsátása, 

o A kapcsolódó közlekedési forgalom légszennyező anyag kibocsátása; 

• Talajt, talajvizet és felszíni vizeket érintő hatások: 

o Kommunális szennyvízkeletkezés, 

o Csapadékvíz-kezelés (épület és burkolt felületek esetében), 

o Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése; 

• Zajhatások: 

o Az üzemi zajforrások zajkibocsátása, 

o A közlekedési forgalom zajkibocsátása; 

• Az élőhelyfoglalásból származó ökológiai hatások; 

• Tájképi és vizuális hatások; 

• A Létesítmény működtetésével kapcsolatos gazdasági és társadalmi hatások 

(munkahely-teremtés) 

 

3.1.3 Meghibásodásokból, vészhelyzetekből származó környezeti 

hatótényezők 

A lehetséges meghibásodásokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztrófák, árvíz, 

műszaki hibák, tűz, nem tervezett események) kapcsolható közvetlen és közvetett 

hatótényezők a következők: 

• Talaj és felszín alatti víz szennyeződésének lehetősége a nem megfelelő 

hulladékszállítás és a mozgó járművekből adódóan (elsősorban az építkezés alatt 

fordulhat elő); 

• A természeti katasztrófák (árvíz, földrengés), amelyek ellen megfelelő 

tervezéssel védekeznek, és amelyek a klímaváltozás hatására nagyobb 

gyakorisággal jelentkeznek. 

• A tűzeseteket a tűzvédelmi előírások betartásával el kell kerülni, de amennyiben 

mégis bekövetkezik, a Telephely tűzivíz-rendszere hivatott a tűzoltását 

biztosítani. Tűz esetén rendkívüli légszennyezés történhet, de az ilyen mértékű, 

és kis kockázatú hatás vizsgálatát jelen dokumentáció nem tartalmazza. 

 

A fenti hatótényezők hatásainak vizsgálatát a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 

követelményeivel összhangban azon környezeti elemek esetén, ahol aktuális, 

kiegészítettük az adott hatótényező klímaváltozásra gyakorolt hatásával.  
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3.2 LEVEGŐMINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS HATÁSOK 

3.2.1 Alapállapot és meteorológiai viszonyok 

3.2.1.1 Jogszabályi háttér 

A figyelembe vett jogszabályok: 

• 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

• 4/2011.(I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről  

• 6/2011.(I.14) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról. 

• 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről; 

• 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról  

• 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

• MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforrás légszennyező hatásának vizsgálata 

• MSZ 21459-1981, Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása. 

• MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei 

valamint ezen rendeletek időközben megjelent módosításai. 

3.2.1.2 Zónabesorolás 

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az ország területét légszennyezettség szerint zónákba 

sorolja. A fenti rendelet szerint a Telephely a „5. Dunaújváros és környéke” zónába 

tartozik, amely a következő besorolású (B-től F-ig csökkenő szennyezettséggel): 

3.2.1.2.a táblázat: Zóna besorolás 

 PM10 

Zóna SO2 NO2 CO PM10 C6H6 O3 As fémek BaP 

Dunaújváros 

környéke 

F C D D F O-I B B D 

 

A „B” és „C” zóna-besorolás jelenti a levegőterheltség egészségügyi határértékének 

meghaladását.  

3.2.1.3 A Telephely környezetének levegőminősége, alap-levegőterheltség 

A Telephely szűkebb környezetére jellemző légszennyező források: 

• az 51. sz. közút gépjármű forgalma, és 

• az közeli lakóterület (Dunavecse) és mezőgazdasági telephelyek fűtésének 

kibocsátásai  

A levegőterheltség meghatározására jelen vizsgálat céljából helyszíni mérések nem 

történtek. Az alap-levegőterheltség becslése az Országos Meteorológiai Szolgálat 
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legközelebbi, hasonló környezetű, Dunaújváros Automata Mérőállomásának adatai 

alapján történt, illetve annak hiányában a vonatkozó immissziós határérték 10%-ával 

számoltunk. 

A Dunaújváros Automata Mérőállomás 2020. évi eredményei alapján történt 

levegőminőség értékelés szerint a levegőminősége NO2, NOx, PM10 és PM2,5 

komponensekre jó; a benzol, SO2, CO, és ózon komponenseket, amely vonatkozásában 

pedig kiváló. 

3.2.1.4 A levegőterheltségi szint határértékeire vonatkozó követelmények 

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. 
melléklete szerint vettük fel. 

3.2.1.5 Meteorológiai és helyrajzi viszonyok 

A Létesítmény környezetében (a Solti-sík) az ÉNy-i szél a mértékadó, az átlagos 

szélsebesség 3 m/s körüli a Marosi és Somogyi Magyarország Kistájainak Katasztere 

alapján (szerk. Dövényi Zoltán, 2010.). 

3.2.2 Levegőminőség – építési tevékenység hatásvizsgálata 

3.2.2.1 Levegőterhelés hatásainak vizsgálata építés alatt 

Építési forgalomból származó légterhelés a szállítási útvonalon 

A 2.13.3.a táblázatban részletezett építési forgalommal az 51. sz. út terhelődik. A 2. sz. 

főút jelenlegi gépjármű forgalmát a 3.2.2.1.a táblázat mutatja.  

3.2.2.1.a táblázat: A megközelítő út forgalma (2020) 

Vizsgálat helye 

Alapállapotban 

Személy gk + 
kisteher gj 

Nehéz-
gépjármű 

Autóbusz  

Út Útszakasz [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

51. sz. út 72+997 szelvény (6574kód) 3.808 970 43 

Forrás: Országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Az építési gépjárműforgalom hatására létrejövő légszennyezettség hatásterületének 

meghatározásához a legjellemzőbb közlekedési légszennyezőanyag, a NO2 és a kritikus 

szálló por (PM10) komponens vonalforrásból (gépjárművek) származó terjedését 

vizsgáltuk a jelenlegi forgalmi állapotban (3.2.2.1.a táblázat adatai), illetve az építési 

forgalommal (2.13.3.a táblázat adatai) megnövelt forgalmi állapotban. A forgalom 

változás hatásbecslését először az építési forgalomra végeztük el (ld. 2. melléklet). Az 

építési forgalom hatása az 51. sz. úton elhanyagolható lesz a jelenlegi forgalomhoz 

képest. 

Az építési területen folyó munkavégzés hatásai 

Porkibocsátás a föld- és anyagmozgatási munkák, illetve a bontás/építés során 

Az építési munkák során, valamint a hulladékok rakodása következtében elsősorban a 

durva porképződés (d>10µm) lesz a mértékadó légszennyezés. Az építési területen a 

durva porfrakció az építési terület környezetében kiülepedik.  

A kiporzásból származó, diffúz módon levegőbe kerülő por mennyisége nem, vagy csak 

túlzott bizonytalansággal számszerűsíthető. Ugyanakkor ennek pontosabb 
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meghatározására nincs is szükség, mert az építkezés során tapasztalataink szerint 

jellemzően/mértékadóan a levegőbe kerülő, durva por frakció (50-100 µm közötti 

átmérőjű) a nagyobb ülepedési sebesség miatt az építési terület közvetlen környezetén 

kívül már várhatóan nem lesz észlelhető.  

A durva por frakció kiülepedésének hatástávolsága a Stokes-törvény alapján becsülhető 

meg, amely szerint:  

( ) gdρρ
η

=v lp

l

−


2

18

1
  

ahol 

ηl – a levegő dinamikai viszkozitása, 17,2×10-6 [Pa s] 

ρl – a levegő sűrűsége, normál állapotban, 1,29 [kg/m3] 

ρp – a por sűrűsége, 1.900 [kg/m3] (Előzetes Talajvizsgálati Jelentés a H-6087 Dunavecse, 

0254/2 és 0254/3 hrsz. szám alatti, c.ca. 11 ha nagyságú fejlesztési területről - Eferte Kft. 

2022. február) alapján) 

d – a talajról felverődő porszemcse átmérője, 75 [µm] (becsült) 

g – a nehézségi gyorsulás, 9,81 [m/s2] 

A fentiek alapján az ülepedési sebesség, v = 0,34 m/s adódik. Ha a munkagép átlagosan 

3 m magasra veri fel a port, akkor a por kiülepedési ideje t=s/v=3/0,34=8,82 [s]. Az 

átlagos 3,0 m/s-os szélsebesség mellett (a növényzet és domborzat csillapító hatása 

nélkül) a kiporzási távolság, skiporzás=t*vszél = 8,82*3,0=26,5 [m]. 

A durva porképződést megfelelő intézkedésekkel (ld. 3.2.2.3 fejezet) csökkenteni kell, 

olyan mértékben, hogy az az egészségügyi határértékeket ne haladja meg. 

A tehergépjárművekből és munkagépekből származó kipufogógázok kibocsátásai 

Az építési területen mozgó tehergépjárművek közlekednek és munkagépek működnek, 

amelyekből CO, NOx, CH, PM10 (szálló por) és CO2 kibocsátás várható.  

Az építési munkák során alkalmazott építőipari munkagépek levegőtisztaság-védelmi 
hatását a kritikus és mértékadó PM10 kibocsátásukkal jellemezzük, amelyeket a 3.2.2.1 b 
táblázatban mutatjuk be. 

3.2.2.1.b táblázat: Építőipari munkagépek és tehergépjárművek PM10 kibocsátása 

A munkagép megnevezése Gépek száma PM10 kibocsátás 

(g/h) 

Markológép markoló fejjel 1 60 

Tolólapos munkagép 1 60 

Kotró rakodógép 1 60 

Cölöpfúrógép 1 30 

Építőanyagot/hulladékot szállító teherautók 1 30 

Földmunkához kapcsolódó munkagépekből  240 

Beton mixer 1 50 

Betonpumpa 1 50 

Beton vibrátor 2 50 

BOBCAT rakodógép 1 50 

Betonozáshoz kapcsolódó munkagépekből  250 

Forrás: Munkagépek kibocsátásai szakirodalmi/tapasztalati adatok alapján 
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A vizsgálatok során azt feltételeztük, hogy a nagyobb eredő PM10 kibocsátású, a 

földmunkákhoz kapcsolódó, munkagépek és gépjárművek az építési területen egy 

időben üzemelnek (kedvezőtlenebb állapot). 

Feltételeztük, hogy a munkagépek együttes működési területe egy 280×220 méteres 

terület. A terjedésvizsgálatnál a munkagépek eredő kibocsátását együttesen, felületi 

forrásként vettük figyelembe.  

A 3.2.2.1.b és a 3.2.2.1.c táblázat adatai alapján a Hatástávolság 8.005 programmal 

meghatározott, tájékoztató jellegű PM10 levegőterhelés jellemzőit a 3.2.2.1.d táblázat 

tartalmazza. 

3.2.2.1.c táblázat: Hatástávolság számítás alapadatai - munkagépek 

Paraméter Érték 

Környezeti levegő éves átlaghőmérséklete * 10 oC 

Átlagos szélsebesség (10 m magasságban) * 3,0 m/s 

Jellemző légköri stabilitás * S=6 normális, p=0,282 

Felületi érdesség  0,1 
(Sík növényzettel borított terület) 

Háttérszennyezettség (alapállapot): 
(NOx 1 órás koncentráció; szilárd anyag 24 órás) 
Alapállapot forrása: 2020 évi összesítő értékelés 
hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat 
(Dunaújváros) adatai alapján, ÉLFO LRK 
Adatközpont, 2021.) 

Név  Immissziós 
HÉ [µg/m3] 

Alapállapot 
[µg/m3] 

NOx 200 28,3 

NO2 100 20,3 

Szilárd anyag 50 25,0 
 

 

3.2.2.1.d táblázat: Építőipari munkagépek által okozott PM10 levegőterheltség 

Alap 
levegőterheltség 

[µg/m3] 

A hatás maximum 
levegőterhelése 

[µg/m3] 

A 
maximum 

helye 
[m] 

Eredő 
levegőterheltség 

[µg/m3] 

24 órás 
határérték* 

 
[µg/m3] 

25,0 11,5 11 36,5 50 
* PM10 légszennyezettség 24h -ás egészségügyi határértéke a 4/2011.(I.14.) VM rendelet 1. melléklete szerint 

Fentiek alapján az alapállapot figyelembevételével megbecsült, az építési forgalomból és 

az építőipari munkagépekből származó, átlagos PM10 (szálló por) terhelés várhatóan 

nem okoz a vonatkozó immissziós (egészségügyi) határértéket meghaladó szennyezést 

az építési terület környezetében az építkezés alatt.  

A szálló por hatását a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérséklő intézkedések alkalmazásával 

javasolt csökkenteni. 
 

3.2.2.2 Levegőterheltség hatásterületének lehatárolása – építés  

Az érintett közlekedési közutakon a hatásterület változás nem kimutatható. 

Fentiek alapján a munkavégzésből származó hatásterület az építési területet övező 26,5 

m-en belül marad. Az így kialakuló építési alatti levegő-tisztaságvédelmi hatásterületet 

a 3.2.2.2.a ábra mutatja.  
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3.2.2.2.a ábra: A Létesítmény levegőterhelésének hatásterülete építés alatt 

 
Alaptérkép: Google Map 

3.2.2.3 Építés alatti levegőterhelésre vonatkozó mérséklő intézkedések 

A földmunkák során - különösen száraz és szeles meteorológiai viszonyok között – az 

építési terület locsolásával a porképződést kedvezőtlen hatását javasolt 

megakadályozni. 

A munkagépek, és szállító járművek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. A 

szállító járművekről a kiszóródást a rakomány takarásával meg kell akadályozni.  

Kedvezőtlen időjárási, forgalmi helyzetekben a légszennyezéssel járó munkálatokat 

korlátozni kell. Füstköd intézkedések (szmog-riadó) esetén az ilyen tevékenységeket 

szüneteltetni kell.  

Az építés alatti hatások minősítése 

A Létesítmény megépítése alatt a levegőterheltség átmenetileg megnövekszik, de a 

növekmény várhatóan nem lesz jelentős, és a többlet levegőterhelés lakott területeket, 

védett természeti területeket nem érint.  

3.2.3 Levegőminőség – üzemelés hatása 

3.2.3.1 Levegőterhelés hatása az üzemelés alatt 

A Létesítmény működésével összefüggésben a következő tevékenységek, ill. 

kibocsátások hatásait vizsgáljuk: 

• a gépjármű forgalom levegőterhelő hatása; illetve 

• a tervezett technológiai légszennyező pontforrások üzemeléséből származó 

légszennyező anyag kibocsátások hatása. 

A Létesítményben a fűtés és használati melegvíz előállítás nem tüzelőberendezéssel, 

hanem talajszondás-hőcserélős rendszerben történik. 

Légszennyező pontforrások  

A 3.2.3.1.a táblázatban és a 3.2.3.1.b ábrán a Létesítmény tervezett pontforrásait mutatjuk 

be. 

Levegőtisztaság 

védelmi 

hatásterület – 

építés 

Létesítmény 

26,5m 

Dunavecse 
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3.2.3.1.a táblázat: Létesítmény tervezett pontforrásainak műszaki és kibocsátási adatai 

 

Forrás: SE-CEE Kft. adatszolgáltatás, 2022. május 

Megjegyzés: fenti pontforrásokon túl még időszakosan működő (jellemzően <50h/év), engedély és adatszolgáltatás köteles diesel generátorok is elhelyezésre kerülnek a Létesítményben. 

No. Pontforrás neve Magasság  KM  Füstgáz T Térfogat

áram

Kibocsátott 

komponens

Kibocsátott 

koncentráció

Kibocsátott 

tömegáram

Kibocsátási 

határérték

Küszöb-

érték

m m2  oC Nm3 /h  mg/ Nm3  kg/ h  mg/ Nm3  kg/ h

    1,222    Nátrium hidroxid                  0.55           0.0007  2.2.C                30     >0.3 

    1,222    Szilárd anyag                  0.86           0.0011  2.1.1.O              150     <0.5 

    1,222    Kéndioxid                  3.00           0.0037  2.2.D              500     >5 

    4,437    Nátrium hidroxid                  0.69           0.0031  2.2.C                30     >0.3 

    4,437    Szilárd anyag                  0.58           0.0026  2.1.1.O              150     <0.5 

    4,437    Kéndioxid                  3.00           0.0133  2.2.D              500     >5 

    1,000    NOx                  0.09           0.0001  2.2.D              500     >5 

    1,000    CO                  0.11           0.0001  2.2.D              500     >5 

    1,000    Szilárd anyag                  0.00           0.0000  2.1.1.O              150     <0.5 

    1,000    NOx                  0.09           0.0001  2.2.D              500     >5 

    1,000    CO                  0.11           0.0001  2.2.D              500     >5 

    1,000    Szilárd anyag                  0.00           0.0000  2.1.1.O              150     <0.5 

P4 Októhelyiség - hegesztés              8.20     0.008                  100    

P2 Felületkezelő elszívás II.              8.20     0.320                    33    

P3 Hegesztőműhely              8.20     0.008                  100    

PONTFORRÁS MŰSZAKI PARAMÉTEREK KIBOCSÁTÁSI PARAMÉTEREK HATÁRÉRTÉKEK
Szennyező-

anyag 

osztály

P1 Felületkezelő elszívás I.              8.20     0.320                    33    
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3.2.3.1.b ábra: A Létesítmény pontforrásainak elhelyezkedése 

 
Forrás: TOMLIN Kft, adatszolgáltatás, 2022. május 

P3 

P4 

P1 

P2 
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A 3.2.3.1.a táblázat szerinti pontforrások légszennyező anyag kibocsátásaira vonatkozó 

határértékeket a 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg. A táblázatból látható, hogy a 

pontforrások kibocsátott szennyezőanyag koncentrációi a vonatkozó kibocsátási 

határértékek alatt maradnak. 

A levegőterhelés vizsgálatot az immissziós határértékkel rendelkező szennyezőanyagokat 

kibocsátó folytonosan üzemelő pontforrásokra végeztük el a 3.2.3.1.a és 3.2.3.1.c táblázatok 

adatai alapján. A terjedési diagramokat a 4. mellékletben csatoltuk.  

3.2.3.1.c táblázat: Hatástávolság számítás alapadatai 

Paraméter Érték 

Környezeti levegő éves átlaghőmérséklete * 10 oC 

Átlagos szélsebesség (10 m magasságban) * 3 m/s (észak-nyugati) 

Jellemző légköri stabilitás * S=6 normális, p=0,282 

Felületi érdesség * 0,2: sík, növénnyel burkolt terület 

Immissziós határértékek és háttérszennyezettség 
(alapállapot): 
(1 órás koncentrációk, kivéve a szilárd anyag komponenst, 
amely 24 órás) 
 
Alapállapot forrása: 2020. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről az automata mérőhálózat 
(Dunaújváros) adatai alapján, ÉLFO LRK Adatközpont, 
2021.; illetve, amelyik komponensre nincs mérőhálózati 
adat, ott a vonatkozó immissziós határérték 10%-ának 
vettük fel az alap levegőterheltséget. 

Név  Immissziós HÉ 
[µg/m3] 

Alapállapot 
[µg/m3] 

Kén-dioxid 250 4,1 

CO 10.000 564,0 

NOx 200 20,3 

Szilárd anyag 50 25,0 

NaOH 50 5 
 

* Marosi, Somogyi (1990): Magyarország Kistájainak Katasztere I-II. alapján 

 

A helyhez kötött pontforrás hatásterület a 306/2010 (XII.25.) korm. rend szerint a vizsgált 

pontforrás körüli 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 (a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége;) 

20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 

A fenti hatásterület számítási szabály figyelembevételével az állandó pontforrásokra elvégzett 

vizsgálat tájékoztató jellegű eredményét a 3.2.3.1.d táblázatban mutatjuk be (a kapcsolódó 

terjedési diagramok a 4. mellékletben találhatók). 
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3.2.3.1.d táblázat: A hatástávolság számítás eredményei 

 
Megjegyzés: 

* a maximális koncentráció nem éri el a légszennyezettségi határérték 10 %-át 
** a maximális koncentráció nem éri el a terhelhetőség 20 %-át. 

 

A 3.2.3.1.d táblázat alapján látható, hogy a kibocsátások által okozott légszennyezettség a 

vonatkozó határértékek alatt marad, és a kialakuló maximális levegőterheltségi értékek 2,6-

50,2%-ai a vonatkozó egészségügyi határékeknek, a legnagyobb hatásterülete a technológia 

szilárd anyag kibocsátásának van, ez 240 m a P3-P4 pontforrások által meghatározott szakasz 

felezőpontjától. 

Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom hatása 

Az üzemelési gépjármű forgalom hatására létrejövő légszennyezettség hatásterületének 

meghatározásához a legjellemzőbb közlekedési légszennyezőanyag, az NO2, és a szálló por 

(PM10) vonalforrásból (gépjárművek) származó terjedését vizsgáljuk a jelenlegi forgalmi 

állapotban (3.2.2.1.a táblázat adatai), illetve az üzemeléshez kapcsolódó forgalommal (2.8.a 

táblázat adatai) megnövelt forgalmi állapotban. A terjedési diagramok a 2. mellékletben 

találhatók. A kapott eredményeket a 3.2.3.1.e táblázatban foglaltuk össze. 

3.2.3.1.e táblázat: Az üzemelési forgalom hatása a megközelítő úton 

Út NO2 és PM10 kibocsátás hatásterülete és átlag koncentrációja 

Név Szelvény Jelenlegi forgalmi állapotban Létesítés utáni állapotban 

51. sz. út 72+997 
Átlag NO2 koncentráció: 4,38 µg/m3 

Hatástávolság: 39 m 

Átlag NO2 koncentráció: 5,24 µg/m3 

Hatástávolság: 50 m 

51. sz. út 72+997 
Átlag PM10 koncentráció: 0,136 µg/m3 

Hatástávolság: 0 m 

Átlag PM10 koncentráció: 0,150 µg/m3 

Hatástávolság: 0 m 

 

A 3.2.3.1.e táblázatból látható, hogy Létesítményhez kapcsolódó üzemelési forgalom hatása a 

51. sz. úton nem lesz jelentős: a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációk átlaga, és az 

úttengelyétől számított hatástávolságok 10-28% mértékben változnak. 

A hatások minősítése üzemelés alatt 

A Létesítmény működése során – a technológiai kibocsátásokból, a fűtésből és a kapcsolódó 

gépjárműforgalomból adódóan -- levegőterhelést okoz. A levegőkészlet gazdálkodás elvei 

alapján, a terület jelenlegi levegőminősége lehetővé teszi a levegőterheltség bizonyos mértékű 

növelését.  

 Alap 

levegő 

terheltség 

Maximális 

levegő 

terheltség

Levegő 

terheltség 

összesen 

Az 

immissziós 

követelmény 

(%-ában)

a) 

feltétel 

szerint

b) feltétel 

szerint

c) 

feltétel 

szerint

 (g/h) (µg/m3)  (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (%) [m] [m] [m]

Kén-dioxid (P1-P2)          7.4 250                            4.10             2.37           6.47 2.6% * ** 57

CO (P3-P4)          0.2 10,000                  564.00             0.01      564.01 5.6% * ** 187

NOx mint NO2 (P3-P4)          0.2 200                          28.30             0.01         28.31 14.2% * ** 187

Szilárd anyag (P1-P4)          2.2 50                            25.00             0.09         25.09 50.2% * ** 240

NaOH (P1-P2)          1.4 50                              5.00             0.45           5.45 10.9% * ** 57

Légszennyező anyag

 Tömeg-

áram 

A kialakuló levegőterheltség számítása
Hatástávolság a 306/2010 

(XII.23.) Korm. rend. szerint

 Immissziós 

követelmény 
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A levegőterhelés mértéke az üzemelés során sem haladja meg a vonatkozó egészségügyi 

határértékeket. A Létesítmény környezeti levegőterhelő hatása elviselhetőnek minősíthető. 

3.2.3.2 Levegőterheltség hatásterületének lehatárolása – üzemelés 

A Létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a technológiából származó 

légszennyezőanyag (szilárd anyag) kibocsátás terjedése alapján, a biztonság mentén 

lehatárolva a pontforrásoktól számított 240 m sugarú kör. A levegőtisztaság-védelmi 

hatásterület a helyszínrajzi lehatárolása az összes pontforrásra a 3.2.3.2.a ábrán található. A 

levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakóterületet, védett természeti területet nem érint.  

3.2.3.2.a ábra: A Létesítmény levegőterhelésének hatásterülete üzemelés alatt  

 
Alaptérkép: Google Map 

3.2.3.3 Üzemelés alatti levegőterhelésre vonatkozó mérséklő intézkedések 

A technológiai berendezések korszerű berendezések, amelyek rendszeres karbantartásával az 

elérhető legkisebb kibocsátások biztosíthatók. 

Az üzem területén a közlekedési területeket pormentesen kell tartani. A szállító járművek 

műszaki állapotának környezetvédelmi szempontból kifogástalannak kell lenni, ezt 

rendszeresen ellenőrizni kell. A teherjárművek motorjai a telephelyen ne járjanak 

szükségtelenül. A szállítási forgalmat úgy kell ütemezni, hogy torlódás ne alakuljon ki. 

3.2.4 Levegőminőség - monitoring 

A létesítési időszak levegőterhelő hatása átmeneti, ezért rendszeres monitoring vizsgálatok nem 

indokoltak. 

Az üzemelés során várhatóan új pontforrás nem létesül.  

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) 

kormányrendelet alapján a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 

Létesítmény 

Dunavecse 
Levegőtisztaság 

védelmi 

hatásterület – 

üzemelés 
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kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 

6/2011. (I.14.) VM rendelet előírásai szerint kell végezni meglévő pontforrások légszennyező-

anyag kibocsátásainak ellenőrzését:  

• időszakos kibocsátásméréssel; 

• legalább ötévente; 

• kibocsátásra kerülő összes légszennyező anyag vonatkozásában. 
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3.3 TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ MINŐSÉG 

3.3.1 Talaj és felszín alatti víz – alapállapot 

3.3.1.1 Jogszabályi háttér 

A figyelembe vett jogszabályok: 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról érzékeny területeken levő települések 

besorolása 

• 123/1997. (VII.18.) korm. rend. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 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 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

 

3.3.1.2 Általános talaj és felszín alatti víz és hidrogeológiai jellemzők 

A Beruházási terület talaj és felszín alatti víz viszonyait az „Előzetes Talajvizsgálati Jelentés H-

6087 Dunavecse, 0254/2 és 0254/3 hrsz. szám alatti, c.ca. 11 ha nagyságú fejlesztési területről 

- Eferte Kft. 2022. február) dokumentum alapján mutatjuk be. 

A dokumentum szerint a Beruházási terület terepszint feletti magassága 96,0-97,5 mBf között 

mozog. 

A Beruházási terület sekélyföldtani felépítése változatos, finomszemcsés (agyagos, iszapos) és 
homokos rétegek váltakoznak, a rétegrend a DV-5 fúrás alapján a következő: 
 
0 – 0,8 m  Barna homok 
0,8 – 1,9 m  Világosbarna iszap 
1,9 – 3,4 m  Szürkésbarna finomhomok 
3,4 – 6, Szürke homok 

A becsült maximális talajvízszint 94,0 mBf. A talajvíz áramlási iránya ÉK-DNY. 

Figyelembe véve a maximális talajvízszintet, várhatóan szükséges lesz víztelenítenésre az 

építés alatt. 

Dunavecse a felszín alatti vizek vízminőségi állapota szempontjából érzékeny területnek 

számít a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint.  

A Beruházási terülttől északra vízbázis védelmi terület helyezkedik el, ezért a parkolók 

csapadékvíz elvezetés tervezésekor gondosan, ennek figyelembevételével kell eljárni. A 

Csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély köteles tevékenység.  
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3.3.1.2.a ábra: Felszín alatti víz vízbázis védelmi terület a környezetben 

 

Forrás: OKIR adatbázis, FAVI 

3.3.1.3 A Beruházási terület talaj, felszín alatti víz szennyezettsége 

Beruházási területen talaj és felszínalatti víz szennyezettségi vizsgálat történt, amelynek 

eredményét a Denkstatt Hungary Kft. „Megvalósíthatósági tanulmány környezetvédelmi 

fejezete Dunavecse 0254/2 és 0254/3 hrsz-ú területek igénybevétele kapcsán” (2022-02-15) c. 

dokumentum alapján ismertetünk. 

A Dunavecse külterületén található 0254/2 és 0254/3 hrsz. alatti ingatlanok felszín alatti 

szennyezettségfelmérés célja az volt, hogy a kialakítani tervezett ingatlanokkal, valamint a 

múltbéli területhasználatokkal összefüggésbe hozható környezetvédelmi kockázatok 

azonosíthatók, a hozzájuk társítható várható kiadások, a beruházás tervezéséhez és 

engedélyeztetéséhez szükséges további vizsgálatok pedig meghatározhatók legyenek.  

A tervezési területen a felszín alatti szennyezettség megállapítására 10 db, geotechnikai és 

környezetvédelmi célú mintavételi furatot létesítettek (ld. ábra alább).  

3.3.1.3.a ábra: Mintavételi furatok elhelyezkedése a vizsgált területen 

 
Forrás: Denkstatt Hungary Kft. (2022-02-15) Megvalósíthatósági tanulmány környezetvédelmi fejezet 

Létesítmény 
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Összesen 30 db talaj és 10 db felszín alatti vízminta akkreditált laboratóriumi vizsgálatát 

végezték el TPH, PAH, fémek és félfémek, valamint általános vízkémiai komponensekre.  

Továbbá minden mintavételi furatból talajmintát vettek a 0-1,0 m és 1,0-2,0 m-es 

mélységtartományokból, melyekből 1-1 db átlagmintát képeztek és a 20/2006. (IV.5.) KvVM 

rendelet szerinti B kategória (nem veszélyeshulladék-lerakó) szerinti alapvizsgálatát 

végeztették el a beruházás során kiszoruló föld B kategóriájú (nem veszélyes) hulladék 

lerakhatóságának előzetes vizsgálata céljából. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 

a talaj szervetlen szennyezettsége nem feltételezhető.  

A talajminták vizsgálata során kismértékű összes PAH szennyezettséget (1,23-4,88 mg/kg > 

1 mg/kg „B” szennyezettségi határérték a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint) a vizsgált terület Ny-i részén egy 

pontban (DV-9) azonosítottak. A szennyezés a talaj felső 2,0 m-es rétegét érintette. A 

mélyebben fekvő termett talajréteg a szennyezőanyaggal nem érintett, azonban a szennyezés 

kiterjedésének pontosabb meghatározása érdekében az érintettfurat környezetében néhány 

ponton kiegészítő vizsgálatok elvégzését javasolták.  

A talajvízben megjelenő arzén koncentrációja „B” szennyezettségi határértéket meghaladó 

értéket mutatott (ld. alábbi ábra). 

3.3.1.3.b ábra: Felszín alatti víz szennyezettsége – arzén µg/L 

 

Forrás: Denkstatt Hungary Kft. (2022-02-15) Megvalósíthatósági tanulmány környezetvédelmi fejezet 

Az arzén szennyezést a jelentés nem minősíti a terület egészét tekintve jelentős mértékűnek, 

azonban a sekély talajvíz ivóvíz/öntözés célú felhasználását nem javasolják. 

Az általános vízkémiai paraméterek vizsgálati eredményei alapján a vizsgált területen az 

oldott ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, bromid, valamint fajlagos elektromos vezetőképesség 

tekintetében detektáltak B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációkat. Az 

emelkedett koncentrációk a környező területek mezőgazdasági célú hasznosítására, valamint 

a vizsgált terület korábbi állattartási célú használatára vezethetők vissza. A területek 

mezőgazdasági célú hasznosítását figyelembe véve a mért emelkedett koncentrációk 

tekintetében további intézkedést nem tartottak indokoltnak. A laboratóriumi vizsgálati 

eredmények alapján a talajvíz szerves szennyezettsége nem feltételezhető.  
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Az előzetes hulladékvizsgálati eredmények alapján a felső 2,0 méteres mélységből kiszoruló 

föld inert hulladéklerakón elhelyezhető vagy helyben felhasználható töltőföldként. 

3.3.2 Talaj és felszín alatti víz hatásvizsgálata - építés 

3.3.2.1 Talajt és felszín alatti vizeket érő hatások becslése építés alatt 

Bontási munkák 

A terület korábbi használatából adódóan (állattartás) Létesítmény megvalósítását a bontási 

munkákkal kell kezdeni. A területen hagyományos építőanyagok (kerámia falazat, beton, vas 

és acél, faszerkezetek, illetve azbeszt) vannak jelen. Az azbeszt építőanyag jelenléte részletesen 

is felmérésre került, amelyet a Hulladékgazdálkodási fejezetben részletezünk. Az azbeszt 

építőanyagok bontásánál különös tekintettel kell lenni az azbeszt törésének, morzsolódásának 

megakadályozására, ügyelve arra, hogy a talaj se szennyeződjön ezzel a veszélyes 

építőanyaggal. 

Alapozási földmunkák 

Az alapozási munkák (2-3 mélységben) várhatóan érintik a felszín alatti víztestet, ezért az 

építési alatt figyelemmel kell lenni a víztelenítésre, valamint az anyag és hulladéktárolásra (ld. 

később mérséklő intézkedések részletesen.) 

Talajszondák elhelyezése 

A talajszondák 60-120 m mélyen kerülnek általában elhelyezésre, talajszonda fúrógép 

alkalmazásával.  

Építés alatti szennyvizek kezelése 

Az ivóvízfogyasztásból származó kommunális szennyvízkibocsátás mobil WC-kben 

kezelhető. 

Az építési vízfogyasztás használt vizei (nyomás próbák tiszta vizei, stb.) a csapadékvíz 

csatornarendszerbe vezethetők a vonatkozó vízjogi engedélyben foglaltak betartásával. 

Havária események 

Az építési munkálatok során történhet talaj és talajvíz szennyeződés a munkagépekből 

esetlegesen elfolyó olaj következtében. Megelőző intézkedésekkel - megfelelő munkagépek 

kiválasztásával, karbantartásával, kármentőtálcák alkalmazásával és a gyors kármentesítést 

biztosító felitató anyagok helyszíni tárolásával – a szennyeződés kockázata elkerülhető. 

3.3.2.2 Talajra és felszín alatti vízre vonatkozó hatásterület lehatárolása - építés 

Talaj 

A talajra vonatkozó közvetett hatásterület a Létesítmény egész területe (épületek és burkolt 

felületek területe) (ld. 3.3.2.2.a ábra). A közvetlen talajra vonatkozó hatásterület jellemzően a 

vertikális kiterjedtsége csak a tervezett burkolt felületek, épületek alatt értelmezhető, 2-3 m a 

terepszint alatt. A talajszondák területén a talajra vonatkozó vertikális a hatásterülete 

kiterjedése lokálisan, a talajszonda (60-120 m) mélységéig megnő. 

3.3.2.2.a ábra: Talajvédelmi hatásterület építés alatt 
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Alaptérkép: Google map 

 

Felszín alatti víz 

A felszín alatti víz szennyeződést az építés során a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérséklő 

intézkedésekkel kell megelőzni. 

Az építés talajra, illetve talajvízre gyakorolt hatása átmeneti és csekély lesz, mivel a 

talaj/talajvíz szennyeződés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem következhet be.  

3.3.2.3 Talaj és felszín alatti víz védelemmel kapcsolatos mérséklő intézkedések – építés  

Az építés talajra gyakorolt hatását az építési helyszín megfelelő menedzselésével, talajvédelmi 

intézkedésekkel, kertészeti utómunkálatokkal lehet mérsékelni. 

Meg kell akadályozni, hogy a bontási hulladékok a talajt szennyezzék. 

A Létesítmény területén letermelt felső termőréteget (humusz) javasolt a Telephelyen belül 

felhasználni; vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy ez a réteg termőrétegként, vagy 

termesztőközeg előállítási célokra hasznosítani. 

A megelőző intézkedésekkel (a munkagépek megfelelő kiválasztása, karbantartása, kármentő 

tálcák alkalmazása, és a gyors kármentesítést biztosító felitató anyagok helyszíni tárolása) a 

talajt, talajvizet érintő esetleges káros hatások elkerülhetők; ezért talajvíz minőségét érintő 

hatások nem várhatóak. 

A porszennyezésből adódó talajszennyezés megelőzésének céljából az anyagszállító 

tehergépjárművek rakományát letakarni, a földutakat locsolni, illetve a Telephelyet elhagyó 

gépjárművek kerekeit mosni szükséges. 

 

Talajvédelmi 

hatásterület - 

építés 

Létesítmény 

Dunavecse 
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3.3.3 Talaj és felszín alatti víz hatásvizsgálata – üzemelés 

3.3.3.1 Talajt és felszín alatti vizeket érő hatások becslése - üzemelés 

A Létesítmény hatása a talajra és talajvízre üzemelés alatt a következő tényezőkből adódhat: 

1) Szennyvíz kibocsátás; 

2) Csapadékvíz elvezetés (záportározás, szikkasztás); 

3) Talajszonda alkalmazása; 

4) Veszélyes anyag kezelés; 

5) Hulladékok kezelése; 

6) Esetlegesen (haváriaszerűen) a talajt/felszínalatti vizeket érő szennyeződések hatása. 

 

A 3.3.3.1.a táblázat a talajt/talajvizet az üzemelés során esetlegesen érő hatótényezőket, a 

tervezett megelőző/mérséklő intézkedéseket, illetve a maradó hatásokat foglalja össze.  

3.3.3.1.a táblázat A talajt/ felszín alatti vizeket érő hatások üzemelés alatt  

Hatótényező Meglévő és tervezett megelőző, mérséklő 
intézkedések 

Maradó talajt, 
talajvizet érintő 

hatások az 
intézkedések után 

Szennyvíz kibocsátás A tervezett Létesítményben közcsatornára 
kizárólag előkezelt technológiai és kommunális 
jellegű szennyvíz kerül, az elfolyó szennyvíz 
szennyezési koncentrációi várhatóan nem 
haladják meg a jogszabályban rögzített 
szennyvíz kibocsátási határértékeket. 

Nincs hatás. 

Csapadékvíz lefolyás, 
szikkasztás 

A Létesítményhez parkoló és manipulációs 

területein összegyülekező csapadékvizek 

olajfogó(ko)n történő előkezelés után kerülnek a 

záportározó és szikkasztó medencékbe. 

A csapadék lefolyás, 
beszivárgás és 
párolgás viszonyok 
megváltoznak, a hatás 
nem jelentős. 

Talajszonda A talajszondák kisebb hőmérsékletnövekedést 

vagy csökkenést okoznak a közvetlen 

talajkörnyezetükben attól függően, hogy hűtő 

vagy fűtő üzemben működnek, de ez a hatás 

nem jelentős.  

Nincs jelentős hatás. 

Veszélyes anyag 
kezelés 

A veszélyes anyagok tárolása épületen belül, 

kármentővel kialakított területen történik 

Nincs hatás. 

Hulladékgazdálkodás Az veszélyes hulladékok gyűjtése épületen 

belül, kármentővel kialakított területen történik 

a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok 

által előírt műszaki követelményeknek 

megfelelően. 

Nincs hatás. 

Havária-szerű 
szennyeződések 
(üzemanyag, 
elfolyások) 

A havária-szerű szennyezések hatásának 

elkerülésére a Létesítményben több ponton 

kármentesítő készletet (felitató homok, lapát, 

műanyag hordó) tartanak az esetlegesen kiömlő 

anyagok azonnali felitatására. 

Nincs hatás. 

 

Fentiekből látható, hogy Létesítménynek a talajra és a felszín alatti vizekre vonatkozó 

környezeti hatásai nem lesznek jelentősek. 
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3.3.3.2 A talajra és felszín alatti vizekre vonatkozó hatásterület lehatárolása – üzemelés 

A talajra vonatkozó üzemelési hatásterület kizárólag a Létesítmény területére korlátozódik, 

ahol a csapadék lefolyás, beszivárgás és párolgás viszonyai megváltoznak (ld. 3.3.3.2.a ábra). 

3.3.3.2.a ábra: Talajvédelmi hatásterület üzemelés alatt 

 
Alaptérkép: Google map 

3.3.3.3 Talaj és felszín alatti víz védelemmel kapcsolatos mérséklő intézkedések – üzemelés 

A Telephely üzemelése során talaj/talajvíz védelem tekintetében a következő mérséklő 

intézkedéseket kell betartani:  

• A hulladékokat szelektíven, a vonatkozó jogszabályok szerint elvárt módon kell 

gyűjteni; 

• A haváriaszerű szennyezések hatásának elkerülésére a Telephelyen több ponton 

(áthelyezett hulladék gyűjtőhelyen és a meglévő veszélyes anyag tároló helyiségben) 

kármentesítő készletet (felitató homok, lapát, műanyag hordó) kell tartani az 

esetlegesen kiömlő anyagok azonnali felitatására, és csapadékvíz elvezetőrendszerbe, 

illetve a közcsatornába kerülésének megakadályozására; 

• A téli időszakban a belső utakon és járdákon környezetbarát síkosság-mentesítő 

anyagok (pl. zeolit) használata javasolt. 

  

Talajvédelmi 
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3.3.4 Talaj/talajvíz monitoring 

Építés időszakában 

Monitoring rendszer üzemeltetését nem tartunk szükségesnek az építés alatt. 

Üzemelés időszakában 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

valamint a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet előírásainak szerint a Létesítmény nem 

önellenőrzés köteles. 

A Létesítmény csapadékvíz rendszerét képező szikkasztó medencék (földtani) szennyezettség 

ellenőrzése javasolt ásványi olaj (TPH) komponens vonatkozásában legalább 1-2 éves 

rendszerességgel. 
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3.4 FELSZÍNI VIZEK 

3.4.1 Felszíni vizek – alapállapot 

3.4.1.1 Jogszabályi háttér 

A figyelembe vett jogszabályok: 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

3.4.1.2 Felszíni víztestek a Telephely környezetében 

A tervezett Létesítmény közvetlen környezetében lévő felszíni víztestek a Nagyéri-csatorna 

mellékágai, de a Duna is közel helyezkedik el, a Létesítménytől 2 km-re nyugatra (ld. 3.4.1.2.a 

ábra). 

3.4.1.2.a ábra: Felszíni vízfolyások a Létesítmény környezetében 

  
Forrás: alaptérkép: Google Map  

 

3.4.1.3 A szennyvíz és csapadékvíz kibocsátásra vonatkozó határértékek 

Kommunális szennyvíz kibocsátás 

A kommunális szennyvíz befogadója a Bácsvíz Zrt. által működtetett közcsatorna -hálózat. A 

Létesítmény kommunális szennyvíz kibocsátásának jellemző vízszennyező anyagaira 

vonatkozó, a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerinti kibocsátási határértékek a 3.4.1.3.a 

táblázatban találhatók. 

Tervezett 

Létesítmény 

javascript:njtDocument('83963.286664');
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3.4.1.3.a táblázat A kommunális szennyvíz kibocsátásra vonatkozó határértékek 

Megnevezés Mértékegység Kibocsátási határértékek* 

pH  pH  6,5-10,0 

KOIk  mg/L  1000 

BOI5   mg/L  500 

Szervetlen Nösszes  mg/L  120 

Nösszes mg/L 150 

NH4-NH3-N   mg/L  100 

10’ ülepedő mg/L 150 

P összes mg/L 20 

SZOE (olajok, zsírok)   mg/L  50 

Ásványi olajok mg/L 10 

Szulfát mg/L 400 

Aktív klór   mg/L  30 

Összes só mg/L 2500 

Hőterhelés ˚C max. 40 ˚C 
Forrás: A 28/2004. (XII.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a közcsatornába bocsátható szennyvizek „Egyéb 

befogadókba való közvetett bevezetés esetén” alkalmazandó határértékek 

 

Csapadékvíz kibocsátás 

A csapadékvizek befogadója a Létesítményen belüli záportározó-szikkasztó medencékbe 

kerülnek, felszíni víztesteket nem érintenek. 

 

3.4.2 Felszíni vizek hatásvizsgálata – építés 

3.4.2.1 A felszíni vizeket érő hatások – építés 

Építés alatt keletkező potenciálisan szennyezett vizek a következők: 

o Csapadékvíz, használt építési víz; 

o Kommunális szennyvíz. 

Csapadékvíz, használt építési víz kibocsátás 

Az építés során kis mennyiségű, szennyezetlen, használt építési víz keletkezhet 

víztelenítésből, vízzárósági próbákból, vagy egyéb építési tevékenységekből. Ezek a vizek a 

vízjogi engedély birtokában felszíni víztestek érintése nélkül, a Létesítmény csapadékvíz 

elvezető rendszerébe vezethetők. 

Kommunális szennyvízkibocsátás építés alatt 

Az építési helyszínen tartózkodók által generált kommunális szennyvizek kezelését mobil 

WC-k használatával oldják meg. A kommunális szennyvizek a helyszínről csak engedéllyel 

rendelkező vállalkozók által kerülnek elszállításra. 

Fentiek alapján, a 3.4.2.3 fejezetben részletezett mérséklő intézkedések betartásával az építés a 

felszíni vizekre gyakorolt, fent részletezett hatásai elhanyagolhatók lesznek. 

3.4.2.2 A felszíni vizeket érő hatások hatásterülete – építés 

Építéshez kapcsolódóan a Létesítménynek nincs lehatárolható hatásterülete a felszíni vizekre 

vonatkozóan.  



SE-CEE KFT.– ÚJ TELEPHELY (DUNAVECSE) 

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

KOMLÓSSY MÉRNÖKI KFT. 46 SE-CEE KFT. 

3.4.2.3 Mérséklő intézkedések építés alatt 

A felszíni vizekre vonatkozóan nem szükségesek mérséklő intézkedések, mivel a felszíni vizek 

nem érintettek a Létesítmény építése által. 

 

3.4.3 Felszíni vizek hatásvizsgálata – üzemelés 

3.4.3.1 Felszíni vizeket érő hatások – üzemelés 

A Létesítményben keletkező előkezelt technológiai és kommunális szennyvizek minősége 

várhatóan meg fog felelni a 28/2004. (XII.23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti 

szennyvíz kibocsátási határértékeknek (ld. fent 3.4.1.4.a táblázat). 

Figyelembe véve a Létesítményből a közcsatornára bocsátott szennyvizek minőségét és 

mennyiségét a 3.4.3.3 fejezetben részletezett mérséklő intézkedések betartásával a 

Létesítménynek nem lesz jelentős hatása a felszíni vizekre. 

3.4.3.2 Felszíni vizeket érő hatások hatásterülete – üzemelés 

A Létesítmény üzemelésének a felszíni víztestekre vonatkozóan csak közvetve, a 

közcsatornára vezetett szennyvíz kibocsátása által van, így hatásterület erre a közvetett 

hatásra nem határolható le. 

3.4.3.3 Mérséklő intézkedés felszíni vizeket érintő hatásokhoz - üzemelés 

Csapadékvíz kibocsátás 

Javasolt mérséklő intézkedések: 

• Az üzemelési hulladékok megfelelő gyűjtése (gyűjtő edényzet kihelyezése és tervszerű 

ürítése, gondos telephelyen belüli szállítása); 

• A veszélyes anyagok távoltartása a szennyvíz csatornától; 

• A havária szerű szennyezések hatásának elkerülésére a Létesítményben több ponton 

kármentesítő készletet (felitató homok, lapát, műanyag hordó) kell tartani az esetlegesen 

kiömlő anyagok azonnali felitatására, és csapadékvíz elvezetési rendszerbe kerülésének 

megakadályozására. 

Kommunális szennyvíz kibocsátás 

A kibocsátott szennyvizek minősége várhatóan megfelel a vonatkozó kibocsátási 

határértékeknek, ezért nincs szükség további mérséklő intézkedésekre. 

 

3.4.4 Felszíni vizekkel kapcsolatos monitoring 

Figyelembe véve a felszíni vizekkel kapcsolatos elhanyagolható hatásokat, monitoring 

tevékenységet nem tartunk szükségesnek. 
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3.5 ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM 

3.5.1 Zaj és rezgésvédelem – alapállapot 

3.5.1.1 A Létesítmény környezetének jelenlegi zaj- és rezgéshelyzetét meghatározó források  

Közlekedési eredetű források 

A tervezési területtől nyugatra kb. 220-250m távolságra halad az 51. sz. főútvonal. A terület 

erről az útról közelíthető meg egy lehajtó úton keresztül, mely a másik irányban Dunavecse 

lakóterületei felé visz. Az 51. sz. út forgalma jelentős, de elkerüli Dunavecse lakóterületeit.  

Ipari, kereskedelmi jellegű források 

A tervezési területen jelenleg mezőgazdasági jellegű tevékenységhez kapcsolódó 

létesítmények vannak, magtárolók, szárítók. A területen régebben állattartás is volt, ami már 

megszűnt, de az épületek még állnak. A jelenlegi tevékenység a tervezési területen megszűnik, 

az épületeket lebontják. A megmaradó területen nem kell jelentős zajkibocsátással számolni, a 

célirányú forgalom is minimális. A terület „Gip-1” besorolású övezet. A tervezési területet 

minden irányban „Má-1” mezőgazdasági terület határolja.  

3.5.1.2 A Létesítmény környezetének védendő létesítményei  

A tervezett Létesítménytől nyugati irányban, kb.: 500m távolságban kezdődnek Dunavecse 

lakóterületei. Ezen a területen a Bem u., Kelédházi u., Kisfaludy u. és Kölcsey u. mentén lévő 

családi házak találhatók. 

3.5.1.2.a ábra: A Létesítmény környezete a legközelebbi védendő terület és a vizsgálati pontok 

feltüntetésével 
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3.5.1.2.b ábra: A Létesítmény környezete a szabályozási terv szerinti területi kategóriák 

feltüntetésével 

 
 

3.5.1.3 Zaj- és rezgésvédelmi előírások 

A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok és szabványok 

• 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 

• 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról.  

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet „A zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj-, és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról” 

• MSz-ISO 1996/1-3. "Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése." c. szabványok 

• MSZ 18150/1:1998 sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése" c. szabvány. 

• MSZ 15036 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány 

• ISO 8297 - Több zajforrással rendelkező ipari üzem hangteljesítményszintjének 

meghatározása. 

• MSZ 18151-1:1982. sz. „Immissziós zajhatárértékek. Lakó-és középületek helyiségeiben 

megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek” c. szabvány, 

• MSz 13-183/1-9O A közlekedési zaj mérése. Közúti közlekedési zaj 
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Zajvédelmi követelmények építés alatt 

A 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az építési 

kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit, 

amelyek egyrészt a területi besorolástól, illetve az annak megfelelő zajvédelmi kategóriától, 

másrészt az építési munka időtartamától függenek. A 3.5.1.3.a táblázatban az építkezési 

munkától származó követelmény értékeket mutatjuk be. 

3.5.1.3.a táblázat: Építési munkától származó zajterhelési határértékek 

Zajtól védendő terület 

Határérték  

(LTH) (dB) 

1 hónap vagy 

kevesebb 

1 hónap felett  

1 évig 
1 év felett 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

6-22 óra 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 

Üdülőterület különleges terület 

– egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a 

zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Forrás: 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2.sz. melléklete 

A Létesítmény építésének kezdete, 2022. szeptember, működés kezdete 2023. november. 

Jelen esetre vonatkozóan az építési munkálatok várhatóan épp meghaladják az egy évet, 

jellemzően hétfőtől szombatig, naponta 7:00 és 19:00 óra között zajlanak majd. A határértékek 

az 1 évet meghaladó időszaknak megfelelően, a területi besorolás szerint alakulnak 

(táblázatban vastagon kiemelt értékek). A szállítást és a zajjal járó munkálatokat kizárólag 

nappal végzik. Éjjeli munkálatok nem várhatóak. 

Zajvédelmi követelmények üzemelés alatt 

A Kormány 284/2007. számú rendelete kimondja, hogy 

„A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a 

védendő területen, épületben és helyiségeiben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és 

rezgésterhelési követelményeknek.”   

Zajforrásnak minősül az új és meglévő, az épületen belül vagy azzal szomszédos, illetve 

egybeépített létesítményekben folytatott kisipari, ipari szolgáltató, kulturális, szórakoztató, 

vendéglátó és hasonló tevékenységek, valamint gépi zajforrások, a zeneszolgáltatás körébe 

tartozó zajforrások. 

A 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az üzemi 

létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-

hangnyomásszintjeit, amelyek a területi besorolástól, illetve az annak megfelelő zajvédelmi 

kategóriától függenek. A megítélési idő nappal a legkedvezőtlenebb folyamatos 8 óra, éjjel 1/2 

óra. 
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„Lf - falusias lakóterület” zajvédelmi kategória esetén: 

nappal (06-22h között): 50 dBA 

éjszaka (22-06h között): 40 dBA 

 „Gazdasági terület” zajvédelmi kategória esetén: 

nappal (06-22h között): 60 dBA 

éjszaka (22-06h között): 50 dBA 

A fenti megengedett szintek meglévő és újonnan építendő létesítményekre is vonatkoznak, 

így annak biztosítása a beépítési terv, illetve a technológia tervezőjének és a beruházónak 

együttes feladata. 

Megjegyzés: 

A környező területek zajszempontú területi besorolása, a zajterhelési határértékek, a telephelyre 

vonatkozó zajkibocsátási határérték előírása az illetékes környezetvédelmi hatóság feladata és jogköre. 

(Mindez természetesen a számított várható terhelésértékekre nincs hatással!)  

A 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a közlekedésből 

származó zaj megengedett szintjeit új tervezésű vagy megváltozott terület-felhasználású területek 

esetében. Közlekedési zaj vizsgálatánál a megítélési idő 

   nappal  16 óra  (06 - 22 óra között) 

   éjjel    8 óra  (22 - 06 óra között) 

Ez alapján a vizsgált területen a zajterhelés az épületek zaj ellen védendő homlokzata előtt 2m-

re nem haladhatja meg gyűjtő, forgalmi és főforgalmi út mentén érvényes  

   nappal  65 dBA 

   éjjel  55 dBA 

értéket.  

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, és a 3.5.1.3.b táblázatban kerülnek bemutatásra. 

3.5.1.3.b táblázat: Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületben 

Sor-
szám 

Épület, helyiség Egyenértékű súlyozott gyorsulás 

(mm/s2) 

AM A0 Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) 3 3,6 100 

2. Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, kórház, 
szanatórium, szálloda, szálló jellegű épületek 

nappal 10 
éjjel  5 

nappal 12 
éjjel   6 

nappal 200 
éjjel 100 

3. Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet 
igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, 
templom), bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei, 
orvosi rendelő 

 
10 

 
12 

 
200 

4. Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület 
nagyobb figyelmet igénylő helyiségei, színházak, 
mozik nézőterei, magasabb komfortfokozatú 
szállodák közös terei 

 
20 

 
24 

 
300 

5. Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve 
vendéglátó terei, sportlétesítmények nézőtere, 
középületek folyosói, előcsarnokai 

 
30 

 
36 

 
600 
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3.5.1.4 A Létesítménnyel érintett terület zajhelyzete 

Közlekedési zajvizsgálat 

Eredményeinket a 3.5.1.4.a táblázatban ismertetjük.  

3.5.1.4.a táblázat: Közlekedési útvonalak zajkibocsátási vizsgálat eredményei 

Vizsgált út Zajkibocsátás nappal/éjjel 

LAeq7,5m (dBA) 

 

51. sz. út  70,6/64,8 

 

Ipari eredetű zajforrások 

3.5.1.4.b táblázat: A zajterhelési pontok bemutatása 

Zajterhelési 

pont jele 

Zajterhelési pont helye Vizsgálati 

pont jellege 

ZT1 Bem utca 1948/4  hrsz.-on lévő épület előtt felvett vizsgálati pont Zt 

Zt: Zajterhelési pont 

 

3.5.1.4.c táblázat: A zajterhelési pontokon mért zajterhelési és háttérterhelési szintek 

Zajterhelési pont jele Mért zajterhelési értékek 

nappal/éjjel 

LAM (dBA) 

Mért háttérzaj értékek 

nappal/éjjel 

L95 (dBA) 

ZT1 50,7/45,1 40/36 

 

A terület jelenlegi zajhelyzete 

Zajforrások 

A vizsgált terület zajhelyzetét a közlekedési eredetű zaj határozza meg. A tervezett 

létesítményhez legközelebb elhelyezkedő védendő terület az 51. sz. út túloldalán Dunavecse 

északkelet része. A háttérterhelést az 51. sz. út zaja határozza meg.  

Rezgésforrások 

A területen nincs olyan rezgésforrás, mely a terhelési pontokon a megengedettnél nagyobb 

rezgésterhelést okozna. 

A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi lehatárolásának szempontjai 

A vizsgált területen lévő környezeti zajforrások és a jelenlegi terület-felhasználás keretében 

lévő tevékenységek hatásviselői zaj- és rezgésvédelmi szempontból az épített környezet azon 

területei, amelyeken zajterhelési határértékeket kell teljesíteni. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítményben folytatott tevékenység 

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, 

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

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
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d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

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

22:00) 45 dB. 

 

3.5.2 Zaj és rezgés hatásvizsgálat - építés 

3.5.2.1 Zaj- és rezgéshatások az építés alatt 

Az építési munka időtartama és fázisai 

Az építési munkálatok, amelyek várhatóan meghaladják az egy évet, jellemzően hétfőtől 

szombatig, naponta 7:00 és 19:00 óra között zajlanak majd. A szállítást és a zajjal járó 

munkálatokat kizárólag nappal végzik. Éjjeli munkálatok nem várhatóak. Az építés várhatóan 

2022. szeptember és 2023. november között fog tartani. 

Az építéshez kapcsolódó főbb fázisok a következők: 

• Tereprendezés; 

• Felvonulási terület (épületek, utak, építési hulladék-gyűjtőhelyek) kialakítása; 

• Építési energia (áram) és vízellátás kialakítása; 

• Csapadékvíz záportározó medence megépítése (opcionális); 

• Alapozáshoz kapcsolódó földmunkák (alapkiemelés); 

• Alapozási munkák (tömb és sáv alap elkészítése); 

• Felépítmények (épület megépítése); 

• Gépészeti és elektromos szerelési munkák; 

• Belsőépítészeti munkák; 

• Útépítési és közműépítési munkák; 

• Kertészeti munkák. 

Az építési munkához kapcsolódó zajforrások 

Az építési területen részben helyhez kötött, részben mozgó zajforrások működnek. A kisebb 

zajforrások, melyek az építkezés egész területén használatos kézi gépek jelentenek, kevésbé 

zajosak, illetve működésük időszakos és általában már a szerkezetkész vagy kész épület belső 

tereiben használják őket. Ebből adódóan a zajkibocsátásuk csökken az épület árnyékoló, 

hanggátló hatása miatt. 

A zajforrásokat és működési paramétereiket a 3.5.2.1.a táblázatban közöljük. 
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3.5.2.1.a táblázat: Az építési munkák során alkalmazott építőipari munkagépek 

No. A munkagép megnevezése Gépek száma 

I Markológép markoló fejjel 1 

II. Tolólapos munkagép 2 

III. Kotró rakodógép 2 

IV. Áramfejlesztő aggregátor (tartalék) 1 

V. Beton mixer 2 

VI. Betonpumpa 1 

VII. Beton vibrátor 2 

VIII. Betonkeverő 1 

IX. BOBCAT rakodógép 1 

X. Építőanyagot/hulladékot szállító teherautók 1 

XI. Cölöp/ talajszonda fúrógép 1 

XII. Kézi kisgépek 

A 3.5.2.1.b táblázat a várható építési forgalom nagyságát mutatja be. 

3.5.2.1.b táblázat: Maximális építési forgalom 

Forgalom eredete Akusztikai járműkategória 

I. 

Személygépkocsi 

II. 

Kis-tehergépjármű 

III. 

Nehézgépjármű 

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Építőmunkások járművei* 5 - - 

Építési teherforgalom - 4 4 

Max. építési óraforgalom 5 4 4 

* Ez a forgalom a munkanap kezdetekor és befejezésekor jelentkezik. 

A vizsgálat szempontjából felvett zajterhelési pontokat a 3.5.2.1.c táblázatban, illetve a 3.5.2.1.d 

ábrán, a jellemző zajforrásokat a 3.5.2.1.e táblázatban mutatjuk be. 

3.5.2.1.c táblázat: A zajterhelési pontok bemutatása 

Zajterhelési 

pont jele 

Zajterhelési pont helye Vizsgálati pont 

jellege 

ZT1 Bem utca 1948/4  hrsz.-on lévő épület előtt felvett vizsgálati 

pont 

ZT 

Zt: Zajterhelési pont 



SE-CEE KFT.– ÚJ TELEPHELY (DUNAVECSE) 

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

KOMLÓSSY MÉRNÖKI KFT. 54 SE-CEE KFT. 

3.5.2.1.d ábra A Beruházási terület a zajkibocsátási, zajterhelési pontokkal 

 

3.5.2.1.e táblázat: Tereprendezés, földkiemeléshez, illetve az alapozáshoz kapcsolódó munkák 

gépei és működési paraméterei 

 

Zajforrás megnevezése 

Működési 

helye 

Működési 

idő/műszak 

 t (h) 

Működési időre vonatkoztatott 

zajteljesítménye 

Kotró rakodó gépek Szabadban 8  

Tolólapátos munkagép Szabadban 8  

Markológép markoló fejjel Szabadban 8  

BOBCAT rakodógép Szabadban 8  

Betonszivattyú Szabadban 8 108 

Beton mixer  Szabadban 8  

Beton vibrátor  Szabadban 8  

Cölöp / talajszonda fúrógép  Szabadban 8  

Szállítás Szabadban 8  

 

Építkezési munkák által okozott várható zajterhelési értékek számítása 

Alábbiakban a két legközelebbi védendő létesítményre vonatkozóan számoltuk ki az építkezés 

okozta zajterhelést. A zajterhelés számításnál a terjedési viszonyokat figyelembe véve a 

legzajosabb munkafolyamatra határoztuk meg a zajterhelés értékét, bár ez az össz-építési 

időtartamnak csak egy részét teszi ki. Az építési időtartam többi részében a munkagépek ennél 

minimum 6-10 dBA értékkel kisebb zajterhelést fognak okozni.  
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A számításunk eredményeit a 3.5.2.1 f-h táblázatokban közöljük. 

3.5.2.1.f táblázat: Zajterhelés számítás a legzajosabb építési fázisra  

Zajter-

helési 

pont jele 

Zajteljesítmény

-szint 

LWA (dB) 

nappal 

Irányítási 

tényező 

korrekció 

/dB/ 

Távolság 

miatti 

korrekció 

/dB/ 

Árnyékolás 

miatti 

korrekció 

/dB/ 

Levegő 

elnyelés 

miatti 

korrekció 

/dB/ 

Homlokzati 

reflexió 

miatti 

korrekció 

/dB/ 

Megítélési időre 

számított 

terhelés  

LAM (dB) 

nappal 

ZT1 108 8 -55 - -1.09 3 46,9 

 

Az építési munkákhoz kapcsolódó gépkocsiforgalom az 51. sz. úton keresztül bonyolódik le. 

Ezért ennek az útnak a forgalmát vizsgáltuk. 

3.5.2.1.g táblázat: Az építési munkákhoz kapcsolódó gépjármű forgalom zajkibocsátás 

növekedés számítása 

Útszakasz 

megnevezése 

Jelenlegi 

zajkibocsátás

a 

 

(dBA) 

Az építéshez kapcsolódó 

gépjárműforgalom 

számított zajkibocsátás 

értéke 

(dBA) 

Eredő 

zajkibocsátás 

 

(dBA) 

Zajkibocsátás 

növekedés 

 

dL (dBA) 

51. sz út 70,6 57,7 70,8 0,2 

Az építkezéshez kapcsolódó forgalom zaja az 51. sz. út zajkibocsátását 0,2dB-lel emeli meg. Ez 

a növekedés minimális, érzékszervileg nem érezhető mértékű.  

3.5.2.1.h táblázat: A várható maximális zajterhelés értékeinek összevetése a 

követelményekkel 

Zajterhelési 

pont jele 

Zajterhelési határérték 

LTH (dB) 

nappal 

Számított maximális 

zajterhelés 

Minősítés 

nappal 

ZT1 55 46,9 megfelel 

 

A 3.5.2.1.f-h táblázatokban közölt számítás eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

tervezett Létesítmény építési munkálatai által okozott zajterhelés a zajosabb földmunkák és 

alapozási munkák fázisban is biztonsággal megfelel a követelményeknek. Az 51. sz. út 

zajkibocsátását 0,2dB-lel emeli meg. Ez a növekedés az útnál minimális, érzékszervileg nem 

érezhető mértékű, éjjel nincs munkavégzés. 

3.5.2.2 Zaj- és rezgés hatásterületek az építés alatt 

A 3.5.2.2.a ábrán tüntettük fel az építési munkák zajkibocsátási határértékének teljesülését. A 

fehér vonal jelzi a legzajosabb építési munkálatokhoz tartozó hatásterület határát, amely a 

Beruházási terület közepétől 240m távolságra van.  
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3.5.2.2.a ábra: Az építkezés zaj legnagyobb zajkibocsátásának hatásterület ábrázolása  

 

A számítások alapján az építési munkák legzajosabb munkafázisa sem érint 

lakóterületeket. 

3.5.2.3 Zaj- és rezgéshatás mérséklő intézkedések az építés alatt 

Az építési zajkibocsátásra vonatkozó, hatás mérséklő javaslataink:  

• A munkálatok folyamán Kivitelező csak műszakilag megfelelő állapotú 

berendezéseket használ, elkerülve ezzel a régi, kopott alkatrészek okozta 

zajnövekedést. 

• A zajos munkafolyamatokat a lehetőségek szerint időben korlátozza. 

• A helyhez kötött zajforrásokat lehetőleg az üdülőterülettől távolabbi területen kell 

elhelyezni. 

• A helyi adottságokat és a technológiai megkötéseket figyelembe véve más műszaki 

megoldás nem alkalmazható. 
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3.5.3 Zaj és rezgés hatásvizsgálat - üzemelés 

3.5.3.1 Zaj- és rezgéshatások az üzemelés alatt 

A Létesítmény és zajforrásainak ismertetése 

A tervezett Létesítmény egy könnyűszerkezetes szendvicspanelből épített csarnoképület lesz. 

Északnyugati oldalán emeletráépítéssel, melyben az irodai rész, étterem, konyha, 

konferenciaterem és öltözők lesznek elhelyezve. A domináns környezeti zajforrások a tetőn 

elhelyezett légkezelők és a hozzájuk kapcsolódó direkt-elpárologtatós DX egységek lesznek. 

A három légkezelő (AHU1-irodák, AHU2-öltözők, AHU3-konyha, étterem) mellett 3-3-DX 

egység is működik.  

Az épület homlokzati és tetőszerkezetein kijutó technológiai zajt is figyelembe vettük. Ezeknél 

85dB átlagos belsőtéri zajszinttel és Rw=32dB szerkezeti hanggátlással számoltunk. 

A területen belüli gépkocsiforgalom zaja környezeti kibocsátás szempontjából minimális lesz 

a kis sebességek és a nagy távolság miatt. 

 A mértékadó zajforrások és főbb működési paramétereik a 3.5.3.1.a táblázatban és 3.5.3.1.b 

ábrán találhatók. 

3.5.3.1.a táblázat: A Létesítmény zajforrásai 

No. Berendezés db 
Zajteljesítmény 

[dBA] 
Zajforrás helye 

Működési idő 
(üzemeltetéstől 

függő) 

nappal/éjjel 

Z1 
AHU1 légkezelő +3db DX 
egység 

1 75 
Szabadban, iroda 
épület tetőn 

16/8 

Z2 
AHU2 légkezelő +3db DX 
egység 

1 75 
Szabadban, öltözők 
felett tetőn 

16/8 

Z3 
AHU3 légkezelő +3db DX 
egység 

1 75 
Szabadban, konyha 
felett,  tetőn 

16/8 

Z4 Felületkezelő elszívás I. 1 87 

Porszóró 
festőüzem felett, 
tetőn 

16/8 

Z5 Felületkezelő elszívás II. 1 87 

Porszóró 
festőüzem felett, 
tetőn 

16/8 

Z6 Hegesztőműhely elszívás 1 87 
Szabadban, épület 
tetőn 

16/8 

Z7 Oktatóhelyiség elszívás 1 72 
Szabadban, épület 
tetőn 

16/8 

Z8 
Csarnoképület felületein át 
kijutó technológiai zaj 

1 88 
Szabadban, épület 
tetőn és homlokzaton 

16/8 

P1,2 
Területen belüli 
gépkocsiforgalom 

- 75 Szabadban,  
16/8 

D1 Árurakodás a dokkolóknál - 78 Szabadban,  16/8 

Forrás: Gépészeti adatszolgáltatása 
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3.5.3.1.b ábra A Létesítmény gépészeti zajforrásainak elhelyezése  

 
Forrás: Gépészeti adatszolgáltatása 

 
A forgalmi adatokat alábbi táblázatban közöljük. (ld. 3.5.3.1.c táblázat). 

3.5.3.1.c táblázat: A Létesítmény tervezett gépjármű egyirányú forgalma üzemelés alatt 

Napszak  Akusztikai járműkategória 

I.  
Személygépkocsi 

II. 
 Kis-tehergépjármű 

III.  
Nehézgépjármű 

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Nappal: 6h-22h 350 12 10 

Éjjel: 22h-6h 350 3 0 

Forrás: TOMLIN Kft, 2022. május 

A számítás menete, eredmények közlése, értékelés 

Számításainkat a már ismertetett előírások alapján az ZT1 pontra végeztük el. A 

számításokhoz szükséges alapadatokat Megrendelő bocsátotta rendelkezésünkre. A tervezett 
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létesítmény gépészeti egységei nappal és éjjel is üzemelnek, éjjel az irodai részlegek hűtését 

ellátó splitek nem működnek. Az éjjeli tehergépkocsi forgalom is kisebb, így a dokkolók 

zajkibocsátása is kisebb.  

Elvégeztük a Létesítmény zajforrásaira a terjedés-számításokat és az immissziós ponton 

összegeztük, így megkaptuk a tervezett Létesítmény által okozott maximális zajterhelést. 

Számításaink eredményét a 3.5.3.1.d-f táblázatokban közöljük. 

3.5.3.1.d táblázat: A ZT1 pont zajterhelés számítása 

Zajforrás 
jele 

zajforrás-épület  

Zaj-
teljesítmény 

Lw 

Távolság 
miatti 

korrekció 
Kd 

Irányítási 
tényező 

Ki 

Árnyékolási 
tényező 

 Ke 

Levegő 
elnyelése 

Kl 

Homlokzati 
visszaverődés 

Kr 

Eredő  

Z1 75 -53,4 8 0 -0,90 3 15.7 
Z2 75 -53,3 8 0 -0,90 3 15.8 
Z3 75 -54,2 8 0 -0,99 3 14.8 
Z4 87 -54,6 8 0 -1,04 3 26.4 
Z5 87 -54,6 8 0 -1,04 3 26.3 
Z6 87 -54,4 8 0 -1,01 3 26.6 
Z7 72 -53,5 8 0 -0,91 3 12.6 
Z8 88 -55,0 8 0 -1,09 3 23.9 
P1 74 -51,5 8 0 -0,73 3 13.7 
P2 75 -53,8 8 0 -0,73 3 12.3 
D1 78 -55,3 8 -11 -0,95 3 5.6 

EREDŐ       32,5 

3.5.3.1.e táblázat: A Létesítményhez tartozó forgalom által okozott zajkibocsátás növekedés 
számítása (út mellett) 

Útszakasz 

megnevezése  

Az út jelenlegi 

zajkibocsátása 

(dBA) 

A tervezett létesítmény 

üzemelési forgalom 

számított zajkibocsátás 

értéke 

(dBA) 

Eredő 

zajkibocsátás 

(dBA) 

Zajkibocsátás 

növekedés 

dL (dBA) 

51. sz. út - nappal 70,6 51,6 70,7 0,1 

51. sz. út - éjjel 70,6 56,8 70,8 0,2 

A Létesítmény megvalósítása utáni állapotban a zajterhelés minősítését a 3.5.3.1.j táblázat 

mutatja be. 

3.5.3.1.f táblázat: A Létesítmény zajterhelésének minősítése 

Immissziós 

pont jele 

Zajterhelési 

határérték  

LTHnappal/éjjel 

dBA  

Számítással 

meghatározott 

zajterhelés 

LAMnappal/éjjel 

Túllépés 

mértéke 

Tnappal/ éjjel 

dBA 

Minősítés 

ZT1 50/40 33/33 - / - megfelel 

A számítás eredményei alapján megállapítottuk, hogy a tervezett Létesítmény által okozott 

zajterhelés nem fog határérték-túllépést okozni a környezetben. A Létesítmény 

zajkibocsátása környezeti zajvédelmi szempontból meg fog felelni az előírásoknak. A 

megközelítő 51. sz. út forgalomnövekedéséből adódó zajnövekedés nappal 0,1dB éjjel 0,2 

dBA. Az 51. sz. út zajkibocsátás növekedése minimális és az útnak ezen szakasza nem érint 

védendő létesítményt. 
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Rezgés hatások 

A tervezett létesítményben nem lesz olyan rezgésforrás, mely a védett létesítményeknél a 

megengedettnél nagyobb rezgésterhelést okoz. 

3.5.3.2 Az üzemelés által okozott zaj hatásterület meghatározása 

Az üzemelési zaj hatásterülethez tartozó zajkibocsátási értékeket a háttérterhelés függvényében 

határoztuk meg. A hatásterület határához tartozó távolságokat számítással határoztuk meg. A 

meghatározott kibocsátási értékeket és a hozzájuk tartozó távolságokat alábbi táblázatban 

ismertetjük. Mivel az éjjeli hatásterület a nagyobb, ezért ezt határoztuk meg.  

3.5.3.2.a táblázat: Az üzemi zaj hatásterületének lehatárolása 

Övezeti besorolás 

Zajterhelési 

határérték 
Háttérterhelés 

Hatásterületi 

követelmény 

Lkh (dBA) 

Nappal/éjjel 

Távolság a terület 

zajkibocsátási 

súlypontjától 

nappal/éjjel nappal/éjjel 
lKH (m) 

éjjel 

1. „Lf” 50/40 40/36 40/36 260/400 

2. „Gip”, „M-á” 60/50 40/36 55/45 -/150 

A tervezett Létesítmény üzemelés alatti hatásterülete a mezőgazdasági területek irányában 

nappal a létesítmény határán belül marad, éjjel zajkibocsátási súlypontjától 150 m-re lesz. 

A lakóterületek irányában (ZT1) nappal a Létesítmény zajkibocsátási súlypontjától 260 m-

re, éjjel 400m-re adódik.  

Az üzemelési zaj hatásterület (ld. 3.5.3.2.b ábra) védendő létesítményt sem nappal, sem éjjel 

nem érint.  

3.5.3.2.b ábra: A tervezett Létesítmény üzemelés alatti éjjeli zaj hatásterülete 

 
Alaptérkép: Google maps 
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Létesítménnyel érintett terület zajhelyzete a Létesítmény megépülése nélkül 

A Létesítmény megépülése nélkül a területen a jelenlegi zajhatások érvényesülnek. 

 

3.5.3.3 Zaj- és rezgés hatás mérséklő intézkedések az üzemelés alatt 

A mérséklő intézkedésre nincs szükség, a zajterhelési határértékek teljesítéséhez. 

 

3.5.4 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring 

Nincs szükség zaj- és rezgésvédelmi monitoringra. 
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3.6 HULLADÉKOK HATÁSA 

3.6.1 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó betartandó jogszabályok: 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

• 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól; 

• 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről; 

• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről; 

• 44/2012. (XII.29.) rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

• 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól. 

 

3.6.2 Az építési/bontási hulladékok hatása 

A meglévő épületek bontása és a tervezett Létesítmény építése során keletkező 

hulladéktípusok közül a következők a legfontosabbak:  

• Talaj és termőtalaj; 

• Ásványi alapú hulladékok (tégla, cserép, kerámia) 

• Azbeszt hulladék (veszélyes hulladék) 

• Beton hulladékok 

• Fémhulladék (elsősorban vas);  

• Fa zsaluzat, használt raklap és egyéb faanyagok; 

• Üres anyagtartályok,  

• Csomagolás és csomagoló anyagok;  

• Kevert építési hulladék; 

• Kommunális hulladék.  

Az építési/bontási hulladékok becsült mennyisége az elszállított talaj nélkül várhatóan 150-

200 tonna. 

A Beruházási területen a Denkstatt Hungary Kft. azbeszt felmérést végzett. Az ez alapján 

készített „Megvalósíthatósági tanulmány környezetvédelmi fejezet” (2022-02-15) című 

dokumentum szerint: 

A területen feltárt azbeszttartalmú anyagok a következők: 

• azbesztcement hullámpala tetőfedő anyag ~9 500 m2 

• azbesztcement csővezeték ~76 fm 

• azbeszttartalmú karimatömítés 1 db 

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet előírásai szerint az azbeszttartalmú 

anyagok veszélyes hulladéknak minősülnek, azok szállítása és kezelése kizárólag szakcég 

bevonásával végezhető a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásai szerint 
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Az építési hulladékok egy részét lehet újrahasznosítani (pl. fémhulladékok, fa, műanyag 

csomagoló anyag stb.); hasznosításuk a környéken található, engedéllyel rendelkező 

hulladékhasznosítók által történhet.  

Az építkezés alatt keletkező hulladékoknak szakszerű kezelés esetén nincsen közvetlen 

környezeti hatása, mivel a környezeti elemektől (víz, földtani közeg, levegő) megfelelő módon 

el vannak határolva.  

3.6.2.1 Építési hulladékok hatásterülete 

Az építkezés alatt keletkező hulladékoknak nincsen közvetlen környezeti hatása, emiatt 

közvetlen hatásterületet nem szüksége lehatárolni. 

A keletkező hulladékok közvetett hatással vannak a hulladékgazdálkodási területekre, ahol a 

hulladékok újrahasznosítása vagy végleges lerakása történik. A közvetett hatásterület a 

hulladékkezelő cégek telephelyeinek területe. 

3.6.2.2 Az építési hulladékok kezelésére vonatkozó mérséklő intézkedések 

Javasolt hulladékgazdálkodási mérséklő intézkedések az építés alatt: 

• A minél nagyobb fokú hulladék újrahasznosítás érdekében az építési hulladékok 

tervezett módon, szelektíven kerüljenek gyűjtésre. 

• A hulladékok átmeneti tárolása a hulladék anyagának megfelelő konténerekben 

történjen; 

• A hulladékokat gyűjtésük során a csapadékvizektől védeni szükséges; 

• Csak megfelelő (hulladékszállításra, lerakásra, újrahasznosításra vonatkozó) 

engedéllyel rendelkező cégek szállítsák el a Telephelyről az építési hulladékokat. 

A mérséklő intézkedések betartásával az építési hulladékok hatása nem lesz jelentős. 

 

3.6.3 Hulladékgazdálkodás az üzemelés alatt 

3.6.3.1 A Létesítmény hulladékkibocsátási hatásai 

Telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok részletes listája mennyiségekkel 

a 2.6. fejezetben található. 

Az üzemi hulladékgyűjtőhely csak a hatóság által jóváhagyott Üzemi Hulladékgyűjtőhely 

Szabályzatban alapján működtethető. 

A hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása meg kell feleljen az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. 

rendelet követelményeinek. 

A 3.6.3.2. fejezetben részletezett mérséklő intézkedések esetén a Telephely üzemelésének 

hulladékgazdálkodási szempontból nem lesz jelentős hatása. 

3.6.3.2 A Létesítmény hulladék generáló hatásait mérséklő intézkedések 

Javasolt hulladékgazdálkodási mérséklő intézkedések üzemelés alatt: 

• Megfelelő számú kommunális hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése az emberi 

tartózkodásra alkalmas területeken.  

• A hulladékok tartalmuknak megfelelő edényzetben történő tárolása, amíg az átmeneti 

tárolóhelyükről elszállításra nem kerülnek. 
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• A szelektív hulladékgyűjtési rendszer gondos működtetése; 

• Tekintettel a még mindig megmaradó, nagy zöldterületre, javasolt a biológiai eredetű 

hulladékok (fű, fanyesedék stb.) szelektív gyűjtése, elszállítása és hasznosítása. 

 

3.6.4 Követelmények és javaslatok hulladékgazdálkodási monitoringra  

Kivitelező köteles az építés alatt keletkező hulladékokat az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 

szerint kezelni, dokumentálni és a környezetvédelmi hatóságnak bevallani. 

A Telephely üzemelése során az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet, a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni a 

keletkező hulladékokról, amelyekről éves bevallásokat kell benyújtani az illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak.  
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3.7 ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz az élővilág jelenlegi állapotának felmérése és 

rögzítése a beruházási terület (a működés során elfoglalt és érintett terület), továbbá a 

környező területek (becsült hatásterület) bejárása alapján történt. 

A bejárások 2022. április 21-én, a vegetációs időszak elején történtek. Tekintve a vizsgálati 

terület zömben mezőgazdasági telephely jellegét, a vegetáció alapvető képe ebben az 

időszakban egy területbejárás során is megállapítható volt. 

 
3.7.1 Alapállapot jellemzése 

3.7.1.1 Földrajzi környezet 

Helye:  Nagytáj:   Alföld 

  Középtáj:   Duna menti síkság 

  Kistáj:     Solti-sík 

  Közigazgatási határ:  Dunavecse 

A kistáj Bács-Kiskun és Fejér megyében helyezkedik el. Területe 691 km2 (a középtáj 13,2%-a, 

a nagytáj 1,4%-a). 

Domborzat: A kistáj 93,7 és 123,7 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. A Ny-i rész 

magasártereinek jellemző magassága 100 m, amelyből Dunavecse és Solt között a 

partidűnesorozatok 6-8 m-re emelkednek ki. A K-i rész alacsony árterei és elgátolt szikes 

laposai 94-96 m közötti abszolút magasságban találhatók. felszín átlagos relatív reliefe 4 

m/km2, K felé csökkenő. A kistáj nagyobb része az alacsony ármentes síkság és az enyhén 

ármentes síkság (Ny-on), kisebbik része pedig az ártéri szintű síkság, ill. a rossz lefolyású 

alacsony síkság (K-en) orográfiai domborzattípusába sorolható. A domborzatot a Nagy-ér 

hajdani medereltolódásai során létrejött mélyedések, meanderek, a partidűne-sorozatok, a 

szikes tavak és a Duna által a Mezőföld pereméről levágott két eróziós tanúhegy, a Solti-halom 

és a Tétel-halom teszik változatosabbá. 

Földtan: Az alaphegységet jórészt mezozoos kőzetek alkotják. Az erre lerakódott 

képződmények felső részét alkotó pannóniai rétegekre 40-60 m vastag dunai eredetű durva 

folyami hordalék települ. Ez az üledéksor É felé fokozatosan elvékonyodik, és átlag 10-20 m 

vastagságú folyami kavics és homok rétegsorba megy át. Ez a hatalmas kiterjedésű 

kavicsmező nagy mennyiségű vizet tárol, s jelentős tömegű hasznosítható kavics 

nyersanyagot szolgáltat. A legnagyobb kavicskészletek Szalkszentmárton és Solt környékén 

találhatók. A felszínen, ill. a felszín közelében a holocén öntéshomok, ill. a homokosabb 

öntésagyag az uralkodó. A feltöltött morotvákat lápi, réti agyag tölti ki. A több km mélységben 

levő medencealjzatról csak bizonytalan információk vannak. 

Éghajlat: Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napfénytartam 2 000-2 020 óra; a 

nyári évnegyedben 780-790, a téliben kevéssel 

180 óra fölötti napsütés a valószínű. 

Az évi középhőmérséklet 10,4-10,5 °C; a nyári félévé 17,5 °C. Ápr. 4. körül a napi 

középhőmérséklet rendszerint már meghaladja a 10 °C-ot, és ez az időszak okt. 20-ig, mintegy 

198-200 napon át tart. Ápr. 4-5. és okt. 25-30. között, azaz mintegy 200-205 napon át nem 
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valószínű, hogy a hőmérséklet fagypont alá csökken. Az abszolút hőmérsékleti maximumok 

sokévi átlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C. 

A csapadék évi összege 530-550 mm szokott lenni, a tenyészidőszaké pedig 310-320 mm. A 

legtöbb, 24 óra alatt lehullott csapadék 168 mm volt, s ezt Apostagon mérték. A téli félévben 

30-32 napon át borítja a talajt hótakaró, az átlagos maximális vastagsága 20 cm körüli. 

Az ariditási index 1,30 körüli. 

A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 

Főként öntözés mellett minden szántóföldi és kertészeti kultúra számára jó az éghajlat. 

Vizek: A kistáj Ny felől a Duna Rácalmás-Bölcske közötti 37 km-es szakaszára támaszkodik. 

Balról csak kisebb vízfolyások, belvízcsatornák érik el (Vadas-csatorna, 6 km, 39 km2; Sákor-

csatorna, 12 km, 47 km2). K-i szélén halad a Duna-völgyi-főcsatorna 33 km hosszú, 1 451 km2-

es vízgyűjtőjű É-i szakasza. Jelentősebb mellékcsatornái: V. (33 km, 286 km2), XV. (20 km, 383 

km2), XIX. (38 km, 354 km2), utóbbiak azonban a szomszédos Kiskunsági-homokhát időszakos 

vizeit is levezetik. Az időszakos belvizeket több száz km-es csatornahálózat vezeti a 

főcsatornákba. Gyér lefolyású, vízhiányos terület. 

A vízjárási adatok csak a Dunára jellemzőek, mert a csatornákét mesterségesen irányítják. 

A Duna vízjárását a tavaszi és nyár eleji árvizek, valamint az őszi kisvizek jellemzik. A víz 

minősége a Dunában II. osztályú, a terület kisvízfolyásait általában a települések szennyvizei 

terhelik. 

A Duna ezen a szakaszon még kisvizek idején is akadálytalanul hajózható. A kistájnak 27 

állóvize van. Ezek nagyobbrészt a szikes laposok időszakos tavai (17 db, 294 ha). Köztük 

legnagyobb a Fülöpszállás melletti Zabszék-tó (119 ha). Levágott kanyarulatban maradt vissza 

8 kis tó (18 ha). Két halastó is van, együtt 27 ha felszínnel. 

A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m közötti, de a Duna közelében annak vízállása 

szabályozza. A talajvíz kémiai jellege általában kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de 

Solttól É-ra a nátriumos típus is nagy területet ural. Keménysége 15-25 nk° közötti, de a 

települések közelében helyenként a 45 nk° -ot is meghaladja. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 

között ingadozik. 

Az egészségtelen talajvíz miatt a települések nagyobb részének volt artézi kútja. Ezek átlagos 

mélysége nem éri el a 100 m-t. A nagyszámú artézi kút kihasználását korlátozta a nagy 

vastartalom és a keménység. 

2001-ben a lakások mindössze 14,3%-a volt bekapcsolva a közüzemi csatornahálózatba, ez az 

érték azonban 2008-ig már 45%-ra emelkedett. 

Talajok: A kistáj 11-féle talajtípusa 40-60 m vastag folyami hordalékra települt öntéshomokon, 

homokos öntésanyagon, a morotvákban lápi, réti agyagon kb. 40-50 talajfoltra különül. Az 

öntés, a humuszos és a futóhomok talajokat kivéve a kistáj talajai a Mezőföld peremének löszös 

üledékein alakultak ki. A löszös üledéken a réti csernozjom talajok a legnagyobb területi 

kiterjedésűek (27%). Kedvező mezőgazdasági jellemzőik és jó termékenységük (int. 95-120) 

révén főként szántóként (90%) hasznosíthatóak. 

A mélyben sós réti talajok területi kiterjedése 21%. Termékenységük ugyan a réti csernozjom 

talajokénál kedvezőtlenebb, mezőgazdasági hasznosításuk azokéval megegyezik. 
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Solttól É-ra és Bölcske térségében a Na-os talajvizű területeken a szoloncsák-szolonyec talajok 

számottevő (20%) területet foglalnak. Mezőgazdasági hasznosításuk nem gazdaságos, 

florisztikailag értékes sziki vegetációjuk miatt azonban természetvédelem alatt állnak. 

Kisebb (5%-os) területi kiterjedésben a szolonyeces réti talajok és a szikesség által kevéssé 

befolyásolt termékenységű, mélyben szolonyeces réti talajok (1%) fordulnak még elő. 

Több kisebb területű foltra különülten humuszos homoktalajok (8%) fordulnak elő 

természetközeli és vetett homoki gyepekkel (25%). Döntő 

többségük mezőgazdaságilag hasznosítható; szántóként 50%, szőlőként 5%, erdőként pedig 

15%-uk. 

A talajvízhatás alatti réti talajok, öntés réti talajok, lápos réti talajok, nyers öntések csupán kis 

területen fordulnak elő. 

A magasabb térszínek löszös üledékein a csernozjom barna erdőtalajok (2%) és a 

mészlepedékes csernozjom talajok (6%) fordulnak elő. E talajtípusok nem alkotnak összefüggő 

foltokat, ezért szántóként csupán 25%-25%-ban, szőlőként azonban 60%, ill. 15%, erdőként 

pedig 5% és 25%-ban hasznosíthatóak. A mészlepedékes csernozjom talajok településsel 

elfoglalt részaránya jelentős (35%). 

3.7.1.2 Biológiai környezet, életföldrajzi jellemzők 

A vizsgált terület növényföldrajzi besorolása: 

Magyar flóratartomány (Pannonicum) 

  Az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 

  A Mezőföld és Solti-sík flórajárása (Colocense) 

 
Jelentősen átalakított mezőgazdasági táj, fragmentáltan elhelyezkedő 23%-nyi természetes és 

féltermészetes növényzettel. Potenciális növényzete a Duna mentén ártéri ligeterdő és mocsár, 

a mentett ártéren zárt keményfaliget és láperdő, mocsárrétek mozaikjával, Újsolt–

Szabadszállás–Akasztó térségében szikes élőhelyekkel, a Turjánvidéken keményfaliget, 

láprétekkel és láperdőkkel. Nyugaton a tájszerkezet meghatározó eleme a Duna 

hullámterének több helyen megszakadó ártéri növényzete. A folyószabályozás és a 

belvízrendezés a vidék bizonyos részein csökkentette a felszíni vízborítás mértékét és idejét, a 

mocsarak visszaszorultak. A löszsztyeppréti növényzet töredékesen maradt fenn. 

A flóra a változatos élőhelyek következtében gazdag. Aktuális növényzetében jellemzők: 

Puhafa- és keményfaligetek (téli zsurló – Equisetum hyemale, ligeti szőlő – Vitis sylvestris, fekete 

galagonya – Crataegus nigra, ligeti csillagvirág – Scilla vindobonensis, hóvirág – Galanthus 

nivalis), melyek nagy részét mára átalakították, helyükön faültetvényeket találunk. A 

szoloncsák szikesek különböző típusai: Sós-ér menti szikesek (mindhárom sóballafaj – Suaeda 

spp., sziksófű – Salicornia prostrata), szikes tavak láncolata, vakszik, szikfok növényzettel 

(Szabadszállás–Akasztó: sziki mézpázsit – Puccinellia limosa, magyar sóballa – Suaeda 

pannonica, pozsgás zsázsa – Lepidium crassifolium). Szikesekből kiemelkedő löszsztyepprétek 

(érdes csüdfű – Astragalus asper, osztrák zsálya – Salvia austriaca, pusztai csenkesz – Festuca 

rupicola), illetve a kőrises égerlápok, csátés és kékperjés láprétek (Turjánvidék: magyar kőris – 

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistárnics – Gentiana pneumonanthe, keskenylevelű 

gyapjúsás – Eriophorum angustifolium). A regenerációs potenciál a hullámtéren az inváziós 

fertőzöttség függvényében jó–közepes, a szikes pusztákon és Turjánvidéken jó, a 

löszsztyeppréti növényzeté gyenge. 
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Gyakori élőhelyek: F2, B1a, B6, F4, OB, F1a; közepesen gyakori élőhelyek: OC, F5, A5, D34, J4, 

OA, D2, RC, RB, J3; ritka élőhelyek: F1b, H5a, J6, RA, A3a, A4, A1, D1, J2, B5, B1b, B4, I1, I2, 

L5, P2a, D6, B2, B3, H5b. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bálványfa 

(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, 

tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3-4, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, amerikai 

alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok 

(Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. 

3.7.1.3 A vizsgált terület elhelyezkedése, területhasználati jellemzése 

A vizsgált terület Dunavecse külterületén, a településtől keleti irányban, a meglévő 

mezőgazdasági telepen belül helyezkedik el. 

A beavatkozási területet mezőgazdasági területek, ültetvény erdők, utak és mezőgazdasági 

telep veszik körbe. 

A jelenlegi területhasználati mód mezőgazdasági telep és szántó. 

3.7.1.3.a kép: Beavatkozási terület képe 2022. április 21-én 

  
 

3.7.1.4 Természetvédelmi adatok 

A vizsgált terület nem része az Országos Ökológiai Hálózatnak. A vizsgálati területhez 

legközelebb eső Országos Ökológiai Hálózat mintegy 630 méterre található, mint ökológiai 

folyosó és pufferterület. 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/24
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/76
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/67
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/38
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/75
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/29
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/63
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/90
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
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3.7.1.4.a ábra: A Beruházási terület és az Országos Ökológiai hálózat  

  
Színmagyarázat: beavatkozási terület (sárga vonal), hatásterület (piros vonal); Országos Ökológiai Hálózat: 

ökológiai folyosó (zöld terület), pufferterület (lila terület) (forrás: 
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)  

 

A vizsgált terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. A vizsgálati területtől több mint 1.750 

méterre található a legközelebbi kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

3.7.1.4.b ábra: A Beruházási terület és a Natura 2000 Hálózat  

  
Színmagyarázat: a beavatkozási terület (sárga vonal), hatásterület (piros vonal); Natura 2000 kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (zöld terület); (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://natura2000.eea.europa.eu/
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A vizsgált terület nem országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi országos 

jelentőségű védett természeti terület több, mint 10.000 méterre található. 

3.7.1.4.c ábra: A Beruházási terület és az országos jelentőségű természetvédelmi területek  

 
Színmagyarázat: a beavatkozási terület (sárga vonal), hatásterület (piros vonal); országos jelentőségű védett 

természeti terület (piros terület) (forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

3.7.1.5 A vizsgált terület növényzete és élőhelyei 

A beavatkozási terület szinte teljes egésze degradált, jelentős részben beépített telephely. A be 

nem épített területeken degradált, taposott, másodlagos gyepek találhatók. Olyan közönséges 

növényfajok fordulnak elő, mint a piros árvacsalán (Lamium purpureum), a közönséges 

habszegfű (Silene vulgaris), a ragadós galaj (Galium aparine), a közönséges tyúkhúr (Stellaria 

media), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a kései pitypang (Taraxacum officinale) és a 

papsajtmályva (Malva neglecta). A fásszárú növényzetet néhány ültetett fehér nyár (Populus 

alba), fehér akác (Robinia pseudoacacia), tuja (Thuja occidentalis), a közönséges ördögcérna 

(Lycium barbarum), a fekete bodza (Sambucus nigra) és az inváziós mirigyes bálványfa 

(Ailanthus altissima) képviseli. A bolygatásnak köszönhetően megjelennek olyan fajok, mint a 

fekete üröm (Artemisia vulagris), a foltos bürök (Conium maculatum) és a nagy csalán (Urtica 

dioica). 

A terület déli részén egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák élőhely (Á-NÉR: T1) található, 

melyben a felmérés időpontjában őszi búza volt vetve. A terület északkeleti csücskében 

szintén T1 élőhely található, azonban a vizsgálat idején ebbe repcevetés volt található. 

  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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3.7.1.5.a kép: A Beruházási terület képe 1 

 

3.7.1.5.b kép: A Beruházási terület képe 2 
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3.7.1.5.c kép: A Beruházási terület képe 3 

 
 

3.7.1.5.d kép: Degradált, másodlagos gyep a Beruházási területen 
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A beavatkozási területet keletről bodzaültetvény, délről szántóterület, nyugatról ültetett 

nemesnyár és fehér akác állomány, míg északról a meglévő telephely határolja. 

Összességében kijelenthető, hogy a beavatkozási és a hatásterületen értékes élőhely és védett 

növényfaj állománya nem található. 

3.7.1.6 A vizsgált terület állatvilága 

Tekintettel a vizsgálati terület degradált, szegényes, intenzív élőhelyeire, a terület állatvilága 

szegényes, és nagyrészt a nagy elterjedésű fajokból áll, állandó faunaelemek száma kevés. A 

felmérések során halak, kétéltűek számára alkalmas élőhelyet nem találtunk. 

Madarak 

A vizsgálati területen madarak közül a széles elterjedésű, tág tűrésű madárfajok előfordulása 

várható. A fészkelő madárfajok száma rendkívül alacsony. 

A telep területén fészkel az örvös galamb (Columba palumbus), a balkáni gerle (Streptopelia 

decaocto), a barázdabillegető (Motacilla alba), a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), a mezei 

veréb (Passer montanus), a tengelic (Carduelis carduelis). 

Táplálkozóként előfordul a vadgerle (Streptopelia turtur), a búbos banka (Upupa epops), a 

széncinege (Parus major), a fekete rigó (Turdus merula), a szarka (Pica pica), a kenderike 

(Carduelis cannabina) és a zöldike (Carduelis chloris). 

A beavatkozási területen és annak közvetlen közelében előforduló madárfajok száma ennél 

jóval több lehet, azonban az élőhelyi adottságokból biztonsággal kijelenthető, hogy a vizsgálati 

területen nem fészkel jelentős madárfaj állománya. 

 

3.7.2 Élővilágot érő hatások vizsgálata – építés és bontás 

3.7.2.1 Élővilágot érő építés alatti hatások 

Élőhelyek, növények 

A beépítésre tervezett területen a jelenlegi degradált, részben gyepes élőhelyek alapvetően 

megszűnnek. Ezek az élőhelyek természeti értékkel nem bírnak. 

Madarak 

A tervezett fejlesztések megszüntetik a mostani degradált élőhelyeket, de tekintettel a 

szegényes madárvilágra, káros hatás nem várható. 

3.7.2.2 Élővilágot érő építés és bontás alatti hatások lehatárolása 

A beruházás építése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

• élőhelyek megszűnése (tekintettel a szegényes élővilágra, az élőhelyek megszűnése 
minimális hatásúnak értékelhető); 

• forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

• zajhatásból eredő zavaró hatások; 

• üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 

Korábbi terepi tapasztalataink, valamint a helyszín degradált volta miatt kijelenthető, hogy az 

építés alatti hatásterület nem fog jelentős mértékben túllépni a jelenlegi telep határán. 
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Terepi talapasztalatok alapján az építés alatti hatásterületet egységesen 50 méterben 

határozzuk meg (ld. 3.7.2.2.a.ábra). 

3.7.2.2.a ábra: Élővilág-védelmi hatásterület építés alatt 

 
Megjegyzés: beavatkozási terület (sárga vonal), hatásterület (piros vonal); 

3.7.2.3 Élővilágot érő építés alatti hatások mérséklő intézkedései 

Tekintettel arra, hogy a beavatkozási területen nem található releváns, értékes élőhely, illetve 

jelentős védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj jelentős állománya, így az építés 

alatt jelentős korlátozások bevezetése nem indokolt. 

 

3.7.3 Élővilágot érő hatások vizsgálata – üzemelés 

3.7.3.1 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások 

A beruházás üzemelése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

• invazív növényfajok terjedése; 

• forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

• zajhatásból eredő zavaró hatások; 

• üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 

 

3.7.3.2 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások lehatárolása 

Korábbi terepi tapasztalataink, valamint a helyszín degradált volta miatt kijelenthető, hogy az 

építés alatti hatásterület nem fog jelentős mértékben túllépni a jelenlegi telep határán.  

Terepi talapasztalatok alapján az üzemelés alatti hatásterületet egységesen 50 méterben 

határozzuk meg (ld. 3.7.3.2.a ábra) 
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3.7.3.2.a ábra: Élővilág-védelmi hatásterület üzemelés alatt 

 
Megjegyzés: beavatkozási terület (sárga vonal), hatásterület (piros vonal); 
 

3.7.3.3 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások mérséklő intézkedései 

Tekintettel arra, hogy a beavatkozási területen nem található releváns, értékes élőhely, illetve 

jelentős védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj jelentős állománya, az üzemelés 

alatt korlátozások bevezetése nem indokolt. 

 

3.7.4 Élővilágot érő hatások vizsgálata – felhagyás 

Élőhelyek, növények 

Felhagyás esetén a területen gyomvegetáció megjelenése várható. 

Madarak 

A területre használatának felhagyása vagy jelentős gyengülése, lehetőséget teremt az élővilág 

természetes visszatelepedésére. A tervezési területen azonban rekultiváció nélkül nem 

feltételezhető értékes madárvilág betelepülése. 

 

3.7.5 Élővilág-védelmi monitoring 

Tekintettel arra, hogy a közvetlen beavatkozási terület várhatóan nem lesz kedvezőtlen 

hatással releváns növény- vagy állatfajok esetében, ezért nem indokolt élővilág-védelmi 

monitoring végzése, sem az építés, sem az üzemelés során. 
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3.8 TÁJVÉDELEM 

3.8.1 Vonatkozó jogszabályok és szabványok ismertetése 

A tájvédelemmel kapcsolatos betartandó jogszabályok: 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

• 2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény 

kihirdetéséről; 

• 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről; 

• Az 1996. LIII. tv 7.§. értelmében „gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 

mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba 

illesztéséről”. 

• A 2018. évi CXXXIX.  tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az országos övezetekről (pl. 

tájképvédelmi terület övezete, világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete). 

3.8.2 Összefüggés területfejlesztési- és rendezési tervekkel 

Dunavecse Város Önkormányzata 47/2013. (III. 28.) számú Kt. határozat Dunavecse Város 

Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata alapján a beavatkozással érintett terület 

ingatlan „Gip-1” (Ipari terület) és „Má-1” (Általános mezőgazdasági terület ‒ általános övezet) 

besorolású zónákba tartozik. 

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rögzített területen folytatható 

tevékenységekkel. A fenti előírások alapján megállapítható, hogy a helyi építési szabályzat 

előírásainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvalósítása nem 

teszi szükségessé területrendezési tervek, vagy a településrendezési eszközök módosítását. 

3.8.3 Jelenlegi állapot jellemzése 

A tervezett tevékenység területe nem tartozik az országos területrendezési törvényben (2018. 

évi CXXXIX. tv.) és mellékleteiben meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezetébe. 

A tervezett tevékenység területe a 2018. évi CXXXIX. törvény és mellékleteiben meghatározott 

világörökségi, illetve világörökségi várományos területek övezetébe tartozik. 

A terület az országos vízminőség-védelmi területek övezetébe tartozik. 

A terület nem tartozik a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántó területek közé. 

A hatásterület nem tartozik a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek közé, valamint nem 

része az országos erdőövezetnek. 
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A beavatkozási terület nem tartozik a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 

települések közé. 

A beruházási nem érint országos jelentőségű energiatermelő berendezést, 

hulladékgazdálkodási létesítményt. 

A tervezett beruházás nem érint közlekedési, energetikai hálózatot, vízi létesítményt. 

3.8.4 A tájat érő környezetvédelmi hatások jellemzése 

3.8.4.1 A telepítés, építés időszakában várható hatások 

Az építési szakaszban a munkagépek tartós jelenléte, és a kialakításhoz felhalmozott 

nyersanyagok, építőanyagok jelenthetnek a tájban vizuális zavaró tényezőt, de tekintettel arra, 

hogy alapvetően a meglévő mezőgazdasági telepen belül zajlik, tájképvédelmi szempontból 

jelentős zavaró hatással nem számolunk. 

3.8.4.2 Az üzemelés időszakában várható hatások 

Az üzemelési szakaszon belül a területen közlekedő járművek, valamint a kialakított épületek 

jelentenek zavaró tényezőt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a telephely egy meglévő 

mezőgazdasági telepen belül helyezkedik el, a fenti zavaró hatások nem jelentősek. 

3.8.4.2.a-b kép: A jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása 

 

 
Forrás: Tomlin Kft., 2022-05-23 

3.8.4.3 A felhagyás hatásai 

Amennyiben a felhagyás a tervezett építmények teljes felszámolását jelenti, a tájba illesztés, a 

láthatóság tekintetében javító hatásúként értékelhető. 

Jelenlegi állapot 

Tervezett állapot 
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3.9 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSOK 

Az alábbi éghajlatváltozáshoz kapcsolódó vizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamara 

Környezetvédelmi Tagozatának „Módszertani útmutató az éghajlatváltozás hatásainak 

érzékenységvizsgálatához és kitettség elemzéséhez” című dokumentum (2018.10.14.) alapján 

készítettük el. 

3.9.1 Érzékenység-Kitettség-Kockázat vizsgálatok 

Érzékenység vizsgálat 

Az érzékenység vizsgálat során, azt vizsgáljuk, hogy egy adott infrastruktúra, technológia, 

használt eszköz mennyire fogékony az éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek 

közvetlen vagy közvetett hatásaira (mennyire vannak rá hatással az éghajlati eredetű 

változások).  

Jelen esetben érzékenység szempontjából értékelt adatok a tervezett Létesítmény műszaki 

adatai, tervei, beépített infrastruktúrák és eszközök műszaki specifikációi. 

Kitettség értékelés 

A kitettség az egy helyszínhez (település, a beruházás környezete, telephely) kapcsolódó 

tulajdonság, ami megmutatja, hogy a helyszín milyen mértékben van kitéve egy adott 

éghajlatváltozási hatásnak vagy éghajlati paraméter változásának. 

Jelen esetben értékelt kitettség adatok, a Dunavecsére vonatkozó, a NATéR rendszerben 

rendelkezésre álló, különböző klímamodellekkel készített 2021-2050 közötti időszakra 

rendelkezésre álló adatok. 

Hatások kockázatértékelése 

Potenciális hatásoknak tekinthetők azok a hatások, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a 

rendszer (beruházás) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a helyszín 

ki van téve az adott éghajlati paraméter változásának. A potenciális hatások 

kockázatértékelése előre jelzi, hogy melyek azok az éghajlatváltozás által okozott kockázatok, 

amelyeket a Létesítmény tervezése során figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérséklő 

(mitigációs) és alkalmazkodási (adaptációs) intézkedéseket kell foganatosítani. 

A Magyar Mérnöki Kamara útmutatója alapján elkészített Érzékenység-Kitettség-

Kockázatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c táblázatokban mutatjuk be. 

 



SE-CEE KFT.– ÚJ TELEPHELY (DUNAVECSE) 

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

KOMLÓSSY MÉRNÖKI KFT. 79 SE-CEE KFT. 

3.9.1.a táblázat: Előzetes Érzékenységi vizsgálat 

 
  

A tevékenység során 

használt infrastruktúra, 

eszközök és folyamatok 

azonosítása

Átlagos 

hőmérséklet 

emelkedése

A nyári napok és a 

hőségnapok 

számának 

növekedése

Átlagos napi 

hőingás 

növekedése

Éves 

csapadékmennyiség 

csökkenése, 

évszakos 

eloszlásának 

változása

Max. száraz időszak 

hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, 

amikor a napi 

csapadékösszeg < 1 mm, 

nap)

Hirtelen lezúduló 

nagy mennyiségű 

csapadék 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése

Felszíni vizek átlag 

hőmérsékletének 

lassú növekedése

Viharos időjárási 

események 

számának és 

intenzitásának 

növekedése

Villámárvíz 

előfordulási 

gyakoriságának 

és intenzitásának 

növekedése

Árhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése

Belvíz 

kialakulásának 

gyakoriságának 

növekedése

Felszíni 

vízkészletek 

csökkenése

Felszín alatti 

vízkészletek 

csökkenése

Erdőtüzek 

gyakoriságának 

növekedése

Releváns az adott 

vizsgálatban?
Nem releváns Releváns Nem releváns Nem releváns Releváns Releváns Nem releváns Releváns Nem releváns Nem releváns Releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns

Üzemépületek - Nincs hatással - - Nincs hatással A hatás kismértékű - A hatás kismértékű - - A hatás kismértékű - - -

Üzemi hulladékgyűjtőhely - A hatás kismértékű - - Nincs hatással A hatás kismértékű - Nincs hatással - - A hatás kismértékű - - -

Áramellátás - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással -
Jelentős hatása 

lehet, vizsgálandó
- - Nincs hatással - - -

Vízellátás - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Épület hűtés -
Jelentős hatása 

lehet, vizsgálandó
- - A hatás kismértékű Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - -

Földgázellátás - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Zölterületek öntözésének 

biztosítása, költsége
- A hatás kismértékű - - A hatás kismértékű Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Csapadékvíz 

tározás/elvezetés
- Nincs hatással - - Nincs hatással

Jelentős hatása lehet, 

vizsgálandó
- Nincs hatással - - A hatás kismértékű - - -

Alapanyag beszerzés - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Gyártási tevékenység Nincs hatással - Nincs hatással Nincs hatással - A hatás kismértékű - - A hatás kismértékű - - -

Raktározási tevékenység Nincs hatással - Nincs hatással Nincs hatással - A hatás kismértékű - - A hatás kismértékű - - -

Technológiai víz beszerzés - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Energiaellátás - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - A hatás kismértékű - - Nincs hatással - - -

Szennyvízkibocsátás - Nincs hatással - - Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással - - Nincs hatással - - -

Villamos berendezések - Nincs hatással - - A hatás kismértékű Nincs hatással - A hatás kismértékű - - A hatás kismértékű - - -

Előzetes érzékenységvizsgálat - Villamos berendezés összeszerelő üzem - Dunavecse
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3.9.1.b táblázat: Kitettség vizsgálat 

 
 
 
  

Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb 

időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap)

Száraz napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi csapadékösszeg nem éri el az 1 mm-t. 

Az egymást követő száraz napok tavaszi maximális száma:

1961-1990: 15-16 nap (CARPATCLIM-HU adatbázis)

 Az egymást követő száraz napok tavaszi maximális számában bekövetkező várható változásaz  

az 1961–1990 referencia időszakhoz képest. 

2021-2050: 0-1 nap (RegCM klímamodell projekciója alapján)

alacsony

Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék gyakoriságának 

és intenzitásának növekedése

A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok évi számainak a teljes időszakra vett átlagai:

1971-2000: 0.5-1.0 nap (CARPATCLIM-HU adatbázis)

A 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos számának változása 

2021-2050 időszakra (napok száma):

2021-2050: 	0-0.5 nap ( RegCM klímamodell)

közepes

Viharos időjárási események számának és intenzitásának 

növekedése

Szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok 

éves átlagos számának változása.

2021-2050: 0.82 nap (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klímamodell)

közepes

Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése Belvízveszélyeztettség II. kategória közepes

Kitettség vizsgálat -  Villamos berendezés összeszerelő üzem - Dunavecse

Ide már csak az kerül, ami az érzékenység vizsgálatnál közepes vagy magas besorolást kapott

Éghajlati paraméter változása Adott helyszín kitettségére vonatkozó eredmények Telephely kitettségének értékelése

Forrás: NATéR Portál, https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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3.9.1.c táblázat: Kockázatértékelés 

 
 

# Éghajlatváltozási paraméter Potenciális hatás Bekövetkezés 

valószínűségének értékelése

Következmény 

súlyosságának értékelése

Valószínűség Súlyosság Valószínűségi 

érték

Súlyosági 

érték

KOCKÁZATI 

érték

Kockázat 

mértéke

1

Max. száraz időszak hosszának 

növekedése (leghosszabb 

időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg < 1 mm, nap)

Zöldterületek locsolási 

vízigénye megnő

Öntözési rendszer 

működtetésével megelőzhető. 

Záportározás, szikkasztás 

segíti a területen a 

csapadékvíz megtartását.

Locsolási víz és növény 

újratelepítési többlet költség 

jelentkezhet

Lehetséges Kicsi 3 2 6 Közepes

2

Hirtelen lezúduló nagy 

mennyiségű csapadék 

gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése

Épület, parkoló csapadékvíz 

elvezető rendszere telítődik, 

és/vagy csapadékvíz befogadó 

elvezető képessége 

korlátozódik

Megfelelő tervezéssel, és 

záportározó  műtárgy 

kiépítése esetén megelőzhető

Épületek elárasztása esetén 

jelentős anyagi kár 

lehetséges

Ritka Kicsi 1 2 2 Alacsony

3

Viharos időjárási események 

számának és intenzitásának 

növekedése

Épület károsodása extrém szél 

teher esetén

Megfelelő tervezéssel 

megelőzhető

Az épület lapostetős 

kialakítása miatt kevésbé 

kitett a szél hatásának

Ritka Kicsi 1 2 2 Alacsony

4
Belvíz kialakulásának 

gyakoriságának növekedése

Ivóvíz  mennyiségi 

rendelkezésre állása 

korlátozódik, elöntés veszély

megfelelő tervezéssel 

megelőzhető

Amennyiben bekövetkezik, 

úgy a termelésre hatással 

lehet. 

Ritka Kicsi 1 2 2 Alacsony

Kockázatértékelés -  Villamos berendezés összeszerelő üzem - Dunavecse
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3.9.2 A Létesítmény alkalmazkodása az éghajlatváltozás hatásaihoz 

Mitigációs és adaptációs javaslatok a Létesítmény vonatkozásában: 

Megvalósított 

1. A csapadékvíz elvezető-tározó rendszer jelenlegi szabványok szerinti 

intenzitásnál nagyobb intenzitásra történő méretezése. 

2. Záportározás és szikkasztás alkalmazása, amely biztosítja a hirtelen lezúduló 30-

44 mm-t meghaladó csapadékok Telephelyen belüli hasznosítását és a felszín 

alatti vizekbe szivárgását. 

Későbbiekben vizsgálandó (javasolt) 

3. Intenzív fásítás alkalmazása a parkolókban, amely a fokozódó hőség kellemetlen 

hatását mérsékli. 

4. Fotovoltaikus elemek telepítése a tetőn az energia költségek csökkentése, 

valamint a tető hőterhelésének mérséklése céljából. 

3.9.3 A Létesítmény hatása a hatásterület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességére 

A Létesítményhez kapcsolódó gépjárműforgalom által kibocsátott füstgázok (pl. CO2), 

üvegházhatású gázok a globális felmelegedést fokozzák. Ez a hatás a tömegközlekedés 

fejlesztésével, illetve elektromos autók/kerékpárok használatával mérsékelhető. 

Javasolt az elektromos autóhasználat támogatásaként a parkolókban egy-egy 

elektromos autó/kerékpár töltőhely kialakítása.  

Ezért, a tervezés további fázisában – a későbbi jogszabályi változások miatt 

szükségszerűen is – javasolt megvizsgálni a megújuló energia (fotovoltaikus elemek) 

használatát is. 

A Létesítményben nem tervezett földgáztüzelésű berendezés telepítése, helyette 

talajhőszivattyú kerül alkalmazásra, amellyel az üvegházhatású gázok kibocsátása 

csökken. 

A száraz időszakok hosszának növekedése miatt kialakuló növényzetelhalás a telepített 

növénytakaró rendszeres öntözésével megelőzhető. A tervezett záportározás 

lehetőséget biztosít a csapadékvíz öntözés céljára történő felhasználására. 

A Létesítmény kisarányú makroklimatikus hatásainak élővilág-védelmi vonatkozása, 

hogy a biodiverzitás lokálisan - a telken belül - még növekedhet is az alábbi javaslatok 

figyelembevételével és gondos megvalósításával: 

• a parkolók területén belül, szigetszerűen elhelyezendő növényzettel, illetve azok 

rendszeres öntözésével javasolt csökkenteni. Amennyiben megvalósítható, javasolt 

az öntözést a telephelyen összegyűjtött, tiszta csapadékvíz felhasználásával 

megoldani. 

• a vizsgálati terület határán javasolt háromszintű takaró növényzet telepítése, 

amelyet részben a tájra jellemző fa- és cserjefajokból javasolt kialakítani. 
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3.10 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A Beruházási területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincs. 

A Létesítményhez kapcsolódó földmunkák során biztosítani kell a 2001. évi LXIV. tv 

régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére vonatkozó rendelkezéseinek 

teljesülését. 

A Létesítmény bekerülési költsége várhatóan nem haladja meg a bruttó 500 millió 

forintos értékhatárt, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősíthető („Nagyberuházás: a földmunkával 

járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás: a bruttó 500 millió forintos értékhatárt 

meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”). 

Fentiek miatt a nagyberuházásokra vonatkozó kulturális örökségvédelmi előírások 

(Előzetes Régészeti Dokumentáció készítési kötelezettség) vonatkoznak a tervezett 

beruházásra. 

 

3.11 ORSZÁGHATÁRON TÚL TERJEDŐ HATÁSOK 

A 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet szerint országhatáron átterjedő hatásokkal 

kapcsolatban a 148/1999. (IX.13.) kormányrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben 

foglaltak szerint kell eljárni. 

Tekintve, hogy az előzőekben elvégzett vizsgálatok alapján a tervezett Létesítményhez 

kapcsolódó környezeti hatások a Létesítmény középpontjától számított maximum 

400m-en belül maradnak, a legközelebbi országhatár távolsága a Létesítménytől 102,44 

km (ld. 3.10.a ábra), ezért országhatáron túl terjedő hatásokkal nem kell számolni. 
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3.10.a ábra: A legközelebbi országhatár távolsága 

  
Forrás: Google Map 

Szlovákia 

Tervezett 

Létesítmény 
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4 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

A SE-CEE Schneider Electric Kft. (a továbbiakban „Beruházó” vagy „SE-CEE Kft.”) a 

Dunavecse Kelédháti út 0254/2 és 0254/3 helyrajzi szám alatti ingatlanokon 

(továbbiakban „Beruházási terület”) – villamos berendezés összeszerelő üzem 

létesítését (a továbbiakban „Létesítmény”) tervezi.  

A 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 3. számú melléklet 128. pontja szerint előzetes 

vizsgálati eljárást kell lefolytatni minden olyan esetben, amikor a rendelet 3. melléklet 

1–127/A. pontjaiba nem tartozó, tervezett építmény vagy építményegyüttes 

területfoglalása meghaladja a 2 ha-t, vagy a tervezett parkolóhelyek száma a 300 darabot 

bármely beépített vagy beépítésre szánt területen. A tervezett Létesítmény esetén 

mindkét feltétel teljesül. 

Már előzetesen is hangsúlyozzuk, hogy a SE-CEE Kft. fő tevékenysége – fémek 

megmunkálása, villamos berendezés gyártás, összeszerelés – nem tartozik a 314/2005. 

(XII.25.) korm. rendelet azon mellékleteibe, amelyek környezeti hatásvizsgálatot vagy 

egységes környezethasználati engedély megszerzését írják elő. 

A tervezett Létesítmény a vonatkozó szabályozási terv szerint „Gazdasági-ipari” 

zónában valósul meg. A Beruházási terület és környezeti hatásterülete nem érint lakott 

vagy természetvédelmi területet. 

A tervezett Létesítmény megépítése (felhagyása) során elviselhető mértékű és átmeneti 

jellegű környezetterhelés jelentkezik. A várható környezetterhelés a vonatkozó 

határértékek alatt marad minden környezeti elem esetében. Az építés hatásainak 

legnagyobb hatásterületi távolsága a meglévő épület középpontjától számított 240 m-en 

belül marad (ez a távolság zajvédelmi szempontból került lehatárolásra). 

A Létesítmény üzemelése alatt jelentkező környezeti kibocsátásai (zaj, légszennyező 

anyagok, hulladékok, szennyvizek) nem okoznak határérték feletti környezeti 

terheléseket. Az SE-CCE Kft tervezett telephelyének legnagyobb üzemelés alatti 

hatásterületi távolsága a meglévő csarnok épület középpontjától számított 400 m, amely 

a jelenlegi állapotban zajvédelmi szempontból került lehatárolásra. Az üzemelés során 

jelentős élővilágot, és tájat érő hatásokkal az antropogén környezet miatt nem kell 

számolni.  

A környezeti alapállapot és a tervezett Létesítmény és tevékenységek várható környezeti 

hatásainak előzetes vizsgálata alapján, a jogszabály előírások és a javasolt mérséklő 

intézkedések betartása mellett a tervezett Létesítmény környezetvédelmi szempontból 

nem kifogásolható; környezeti hatásai a tervezett környezetben nem jelentősek. Az 

elvégzett munka alapján a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet szerinti környezeti 

hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek. 



SE-CEE KFT.– ÚJ TELEPHELY (DUNAVECSE) 

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

KOMLÓSSY MÉRNÖKI KFT. 86 SE-CEE KFT. 
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Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kunszentmiklós 6090 Wesselényi utca 6.

Helyrajzi szám: DUNAVECSE külterület 254/2 Megrendelés szám: 498776/4/2022

A térképmásolat méretek levételére nem használható!

2022.03.08 12:41:09

Méretarány:  1 : 4000



A tájékoztató jellegű terjedési modellezést a JNSZM KTFO Hatástávolság 8.005 programjával végeztük.

2A. MELLÉKLET:  Légszennyezőanyag terjedési diagramok - Pontforrások 
Villamosberendezés összeszerelő üzem -  Dunavecse



Személygépkocsi 
Nehézgépjármű 

>3.5 t
Autóbusz Személygépkocsi 

Nehézgépjármű 

>3.5 t
Autóbusz Személygépkocsi 

Nehézgépjármű 

>3.5 t
Autóbusz

Száma Leírása [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap]

Telephely 0 0 0 18 8 0 1410 20 20

6574 51 72+997 3808 970 43 3826 978 43 5218 990 63

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt, Az országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, 2021. június

A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: 39 m A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: - m

NO2 átlag: 4.38 µg/m3 PM10 átlag: 0.136 µg/m3

A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: 39 m A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: 0 m

NO2 átlag: 4.4 µg/m3 PM10 átlag: 0.136 µg/m3

A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: 50 m A lehatárolási feltételhez tartozó hatásterület: 0 m

NO2 átlag: 5.24 µg/m3 PM10 átlag: 0.15 µg/m3

Lehatárolási feltétel:  a hatásterülete  az a legnagyobb terület, ahol a forrás által maximális kapacitás kihasználás 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 az egyórás NO2, illetve PM10 légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb.

2B. MELLÉKLET: Gépjárműforgalom növekedéshez kapcsolódó légszennyezőanyag terjedési diagramok (NO2 és PM10)
Villamosberendezés összeszerelő üzem, 2022. május
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Építési forgalommalAlapállapotban Létesítményhez kapcsolódó forgalommal

A tájékoztató jellegű terjedési modellezést a JNSZM KTFO Hatástávolság 8.005 programjával végeztük.

Alapállapot (2020. forgalmi adatok alapján)

Építési forgalommal

Létesítmény üzemelési forgalmával


