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Bevezetés 
 
A KIMURA Kft. (a továbbiakban Kft.) 2021.01.11-én nem veszélyes hulladékok telephelyi 
hasznosítási engedélyezési kérelmet nyújtott be a 8600 Siófok, 3362/8 hrsz. alatti telephelyre 
vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (a 
továbbiakban: Főosztály) részére. A Főosztály az SO/TO/00202-4/2021. számú tájékoztatása 
alapján a kérelmet teljes eljárásra helyezte át. 
A kérelemben tervezett hasznosítási tevékenység kapacitása 2 970 tonna/év, ami mennyiség 
alapján nem előzetes vizsgálatra kötelezett a tevékenység. 
 
A jövőben a nem veszélyes hulladékok tervezett hasznosítási mennyisége 280 000 tonna/év, 
ami meghaladja a 10 t/nap kapacitást, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) számú 
Kormányrendelet 3. mellékletének 107. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes 
vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység 
 
A hasznosítás az alábbi hulladéktípusokra terjed ki: 
 

 Inert hulladékok: 
Beton, tégla, cserép és kerámia, bitumen keverék, kevert építési-bontási hulladékok kezelése. 
A hulladékot válogatják, szükség esetén törik, majd akkreditált laboratóriummal történő 
vizsgálatot követően minősítik és építőanyagként értékesítik. 
 

 Egyéb nem veszélyes hulladékok: 
Salak, pernye, föld és kövek, kotrási meddő, vasúti kavicságy, ásványi anyagok kezelése. 
Laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, szükség esetén osztályozzák, akkreditált 
laboratóriummal történő vizsgálatot követően minősítik, majd rekultiválandó 
hulladéklerakókon, a rekultivációs engedélyben foglaltaknak megfelelően a zárórétegben 
használják fel, illetve útalapba értékesítik. 
 
Jelen dokumentációt a beruházó által átadott adatszolgáltatás alapján a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek, valamint a helyes mérnöki gyakorlat 
elvárásainak megfelelően állítottuk össze. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtásával egyidejűleg, a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet 1. számú mellékletének 35. pontjai szerinti 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 
befizetésre került. 
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1. Engedélyes azonosító adatai 
 
Név:   KIMURA Kft. 
Székhely:  2347 Bugyi, külterület 01630/48. 
Telephely:  8600 Siófok, 3362/8 hrsz. 
Adószám:  26326988-2-13 
KÜJ:   103630126 
KTJ:   102881830 
 
2. A tevékenység célja 
 
A Kft. által tervezett tevékenység célja a nem veszélyes építési-bontási, valamint egyéb nem 
veszélyes hulladékok kezelése, hasznosítása. A tervezett tevékenység biztosítja a keletkező 
inert hulladékok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelését és 
újrahasznosítását, amely során olyan építőipari alapanyagot állítanak elő, ami az eredeti 
rendeltetésére hasznosítható, ezáltal jelentősen csökkenti a nem megújuló energiaforrások 
felhasználását. 
 
A térségben keletkező inert hulladékok biztonságos kezelésével növekszik az egyéb hulladékok 
lerakására is alkalmas hulladéklerakók kapacitása, csökken az illegális hulladéklerakás, 
továbbá hozzájárul a természetes környezet, természeti erőforrások megőrzéséhez. 
 
Az építési-bontási hulladékok szelektív gyűjtése és azok újrahasznosítása kiemelt feladat, 
hiszen ezeknek az anyagoknak a hasznosításával az egyes építési tevékenységek külső 
beszállításból származó (elsősorban bányákból) ásványi nyersanyag felhasználása 
csökkenthető, ezáltal a környezeti erőforrások igénybevétele is csökken, s így a szállításból, a 
bányászati tevékenységből származó környezetterhelések is jelentősen csökkennek. 
 
Az építési-bontási hulladékok feldolgozása, hasznosítása összhangban áll az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célokkal is, amely szerint a keletkezett építési 
és bontási hulladékok kezelésénél az újrahasznosítást kell előnyben részesíteni. 
 
3. A tevékenység alapadatai 
 

3.1. Tevékenység volumene 
 
A tervezett tevékenység során évente 280 000 tonna nem veszélyes hulladékot kívánnak 
hasznosítani. 
 
A tevékenység anyagáramát az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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1. ábra: Tevékenység anyagárama 

 
3.2. A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a 

kapacitáskihasználás tervezett időbeni megosztása 
 
A Kft. a jelenleg folyamatban lévő nem veszélyes hulladékok hasznosítási engedélyeztetésének 
lezártát követően, a kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedélye alapján elkezdi a nem 
veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységét a tárgyi telephelyen 2 970 tonna/év 
engedélyezett mennyiségig. Az eddigi kialakított összesen 2 500 m2-es hulladékanyag depó, 
hulladék kezelőtér és építőanyag depó további, 1 500 m2 - es területtel bővül 2021. február 
hónapban. 
 
A kibővített területen a 280 000 tonna/év kapacitású hasznosítási tevékenység a szükséges 
engedélyek megszerzését követően megkezdhető. Ennek időpontja várhatóan 2020. május. 
 
3.3. Tevékenység helye és területigénye 
 
A tevékenység helye Siófok belterületén található, kivett beépítetlen terület. A telephely 
adatait az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

1. táblázat: A tervezett tevékenység területigénye 

Helyrajzi szám Művelési ág Érintett terület (m2) 

3362/8 Ipari gazdasági terület 15 094 

 
Siófok város hatályos településrendezési terve alapján az érintett telephely Gip-1-sz – Ipari 
gazdasági terület besorolású. 
 
A telephely elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 
 



KIMURA KFT. – NEM VESZÉLYE HULLADÉK HASZNOSÍTÁS 

ELŐZETES VIZSGÁLAT 

 

 7 

 
2. ábra: Tervezési terület műholdas képe 

 
3.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 
 
A tevékenység megvalósításához az alábbi létesítményekre van szükség (a szociális 
létesítmények a területen rendelkezésre állnak): 
 

2. táblázat: Létesítmények területfoglalása 

Létesítmény méret (m2) 
Tárolási 

Kapacitás 
(tonna) 

Szociális létesítmények 

Szaniter konténer 15 - 

Technológiához kapcsolódó létesítmények 

Hulladékanyag depó / 
építőanyag depó / 
előkészítő tér 

3 500 15 000 

 
A létesítmények helyét az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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3. ábra: Létesítmények helye 

 
3.4.1. Szociális létesítmények 
 
Mobil szociális létesítmények a területen rendelkezésre állnak. Létesítmények telepítésére az 
üzemeléshez nincs szükség. 
 
3.4.2. Hulladékanyag depók 
 
A kijelölt hulladékanyag depó területen történik a beérkező hulladékok gyűjtése.  
A gyűjtőhelyek kialakítása a hulladékok szelektív, azonosító kódonkénti gyűjtésére 
betonpanellel elválasztva az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján történik. 
A depóterületek döngölt talajon kerülnek kialakításra. Tárolt anyagok 3 m magasságba 
felhalmozhatóak. 
 
3.4.3. Építőanyag depók 
 
A kijelölt építőanyag depó területre a törést, osztályázást követően kerülnek az anyagok, 
ahonnan a minősítéshez szükséges mintavételezést is végzik. 
A depóterületek döngölt talajon kerülnek kialakításra. Tárolt anyagok 3 m magasságba 
felhalmozhatóak. 
 
3.4.4. Hulladék előkészítő tér 
 
A hulladék előkészítő területen telepítik a törő és osztályozó berendezéseket, ahol a kezelési 
tevékenységet fogják végezni. 
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3.4.5. Közművek 
 
3.4.5.1. Villamos energia ellátás 
 

A tervezett létesítmény elektromos energia ellátása a villamos energia hálózatról biztosított. 
 
3.4.5.2. Vízellátás 
 

A telephely vízellátását tartályban a telephelyre szállított vízzel biztosítják. 
 
3.4.5.3. Szennyvíz elvezetés 
 

A területen dolgozók részére zárt rendszerű kémiai űrszék biztosított, melynek igény szerinti 
ürítéséről a szolgáltató gondoskodik. 
 
3.5. A tevékenység megvalósításának leírása 
 
A Kft. az építési-bontási hulladékok kezelésére alkalmas mobil berendezések segítségével 
építési és bontási hulladék, illetve egyéb nem veszélyes hulladékok előkészítését és 
hasznosítását végzi a telephelyen. 
 
A telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódjait és mennyiségét az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

3. táblázat: A gyűjteni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 

Azonosító 
kód 

Hulladéktípus megnevezése 
Mennyiség 
(tonna/év) 

10 01 15 
együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely 
különbözik a 10 01 14-től 

 

10 01 17 együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól 

17 01 01 beton 

17 01 02 tégla 

17 01 03 cserép és kerámia 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 
különbözik a 17 01 06-tól 

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től  

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 
09 02-től és a 17 09 03-tól 

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 

Összesen legfeljebb: 280 000 

 
Az évi hasznosításra tervezett legnagyobb mennyiség 280 000 tonna. Évi 300 munkanappal 
számolva (heti hatnapos munkarend) ez napi 933 tonna hasznosítást jelent. 
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A tervezett hulladékkezelési tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 4. számú melléklete alapján: 

 R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj 
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok 
újrafeldolgozását); 

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

 
A technológia az alábbi lépésekre bontható: 

1. a hulladékok fogadása, mérlegelése 
2. a hulladékok előkészítése 
3. az előkészített hulladékok minősítése, hasznosítása, hulladékstátuszból történő 

kivonása 
4. a hulladékstátuszból kivont anyagok építési vagy feltöltő anyagként történő 

értékesítése, felhasználása. 
 

Az egyes lépéseket az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
3.5.1. A hulladékok fogadása, mérlegelése 
 
A hulladékok beszállítását a telephelyre a Kft. végzi nem veszélyes hulladék szállítási engedélye 
alapján (ügyiratszám: PE/KTFO/02930-3/2020.), továbbá a hulladékok termelői/tulajdonosai, 
illetve azok megbízottjai, alvállalkozói. Beszállítást követően a hulladékok átvétele a 
szállítmányt kísérő szállítólevél alapján történik, majd a hulladékok szemrevételezéssel 
ellenőrzésre kerülnek, továbbá megtörténik a számítógépes nyilvántartásba vételük. A 
hulladékok mérlegelése homlokrakodóra szerelt kanálmérleggel történik. 
 
A regisztrációt követően a szállító jármű a telepi közlekedő úton a feldolgozandó 
hulladékdepóniákhoz hajt, majd a beszállított hulladék fajtájának megfelelő depónia előtt 
lebillenti azt. Ezt követően a telepvezető újra ellenőrzi a lebillentett hulladék összetételét. Ha 
abban a szállítmányon megnevezettől eltérő összetételű hulladék, vagy esetlegesen veszélyes 
hulladék található, a hulladékot visszarakodják a szállító járműre, és az átvételt megtagadják, 
amiről jegyzőkönyv készül. Ha a hulladék összetétele megfelelő, akkor a telepi rakodók 
elvégzik a hulladék megfelelő elhelyezését, ahol a hulladék a feldolgozásig marad. 
 
A beérkező hulladékok típus szerint, egymástól betonelemekkel elkülönített depóniákon 
kerülnek elhelyezésre a további kezelés megkezdéséig. 
 
A hulladékok telephelyen belüli mozgatása homlokrakodóval, forgó-kotróval és univerzális 
földmunkagéppel történik. 
 
3.5.2. A hulladékok előkészítése 
 
3.5.2.1. Inert hulladékok előkészítése 
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Előválogatás során a bontási hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa) való 
megtisztítása és a tégla válogatása kézi erővel, míg az anyagfajták homogenizálása, fajtánként 
történő elkülönítése zömében gépi erővel történik. A hasznosítható anyagok deponálása 
fajtánként történik a telephelyen, a kiválogatott hulladékok (papír, műanyag, fa) konténerben 
gyűjtve, az átvételre jogosult hulladékkezelőhöz kerülnek elszállításra. A telephelyen a 
beszállított törmelékből a nagyméretű, 60 cm élhosszúságúnál nagyobb tömbök deponálása 
külön történik, amik aprítása törőfejjel, vagy betonroppantóval (pulveriserrel) felszerelt 
kotrógép segítségével történik a törőgép garatjára feladható méretűre. Amennyiben a 
beszállított törmelékben a föld aránya magas - 50 % vagy annál több - úgy az előosztályozás 
dobrostával történik, és a berendezésből kikerülő köztes maradék kerül darálásra. Az 
előosztályozás során a földtől és apró frakciótól megtisztított betontörmelék kerül a 
törőtérbe, ahol a beállított nagyságúra, méretűre aprózódik a törmelék. A törőnél a törőpofák 
közötti szabályozható rés határozza meg a kihozatalt, a kijövő összetört anyag szemcsemérete 
0 és 800 mm közötti. 
 
A vasbeton törése során egy elektromágnes körül futó bordás gumiheveder választja ki és 
gyűjti a gép oldala mellett a vasat, amely az átvételre jogosult hulladékkezelőhöz kerülnek 
elszállításra. A megrendelői/felhasználói igények szerint kerül a leaprított törmelék további 
frakcionálásra. A dobrosta 0-10/ 10-40/40-80 mm méretűre választja szét a törmeléket. 
Szintén a dobrosta végzi a telephelyre beszállított föld és kövek keverékének frakcionálását, 
homogén töltőföld előállítását, egyéb darabos szennyezőanyagoktól való megtisztítását. A 
végfelhasználás jellegétől függően az út- és alépítményi, ágyazati anyagok előállítása során – 
például a folyamatos szemeloszlás biztosítása érdekében – alkalmanként igény jelentkezik a 
különböző szemcseméretű anyagok keverésére, melyet homlokrakodó géppel végeznek el. E 
gépek segítségével a bontott tér-, és szerkezeti betonból, valamint vegyes építési törmelékből 
az európai szabványnak megfelelő minőségű beton-, aszfalt, vagy vegyes őrlemény állítható 
elő, mely az alépítményi munkáknál, feltöltéseknél, mint jól tömöríthető nyersanyag 
használható fel, akkreditált laboratóriummal történő vizsgálat (PAH, TPH, fém- és félfémek 
tekintetében), minősítés, majd hulladékstátusz megszűnését követően. 
 
3.5.2.2. Egyéb nem veszélyes hulladékok előkészítése 
 

A salak, pernye, föld, kotrási meddő, vasúti kavicságy, ásványi anyagok esetében kezelésre 
(aprítás, osztályozás) nincs szükség, azokon akkreditált laboratóriummal szennyezettségi 
vizsgálat elvégzése történik PAH, TPH, fém- és félfémek tekintetében. 
 
Amennyiben szükséges, a salak mágnesszalagos rázóasztalon kerül rostálásra. 
A salak és pernye hulladékok minősítését és hulladékstátuszának megszűnését követően 
rekultiválandó hulladéklerakókon vagy bányagödrökben, a rekultivációs engedélyben 
foglaltaknak megfelelően kerülnek felhasználásra, illetve útalapba történő értékesítésre. 
 
Az előkészített nem hasznosítható hulladékok és az előkészítés során keletkező másodlagos 
hulladékok átadása megfelelő kezelési engedéllyel rendelkező szakcégnek történik. 
 
A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint történik. 
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A hulladék nyilvántartás alapján készül az éves hulladékbevallás a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 
szerint. 
 
3.5.3. Az üzemeléshez szükséges eszközök 
 
Az üzemeléshez szükséges tárgyi eszközök a következők: 

- mobil törőberendezés 
- mobil dobrosta 
- homlokrakodó kanálmérleggel felszerelve 
- univerzális földmunkagép 
- forgókotró 
 

A telephely tervezett éves üzemelési rendje folyamatos. Az üzem hétköznapokon 6:00 órától 
18:00 óráig, szombaton 6:00 órától 14:00 óráig működik. A szállítás is várhatóan ebben az 
időszakban folyik. 
 
3.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
 
A tevékenység által vonzott forgalom napi 34 db 27 t teherbírású tehergépjármű és 2-3 
személyautó. 
 
3.7. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
 
3.7.1. Létesítés időszakában 
 
A kivitelező az érvényes jogszabályok figyelembevételével végzi a munkálatokat. A 
kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zöld kártyával 
rendelkeznek. Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzás csökkentése érdekében a szállítás 
során használt utakat, útszakaszokat szükség szerint locsolják. 
A beruházás a legnagyobb hatással várhatóan a létesítés során a levegőre lesz, és megjelenik 
a zajhatás.  
 
3.7.2. Üzemeltetés időszakában 
 
Az üzemeltetés során az időszakos megemelkedő levegőterhelés, és a zajhatás ami jelen lesz, 
melyek előreláthatóan nem okoznak számottevő hatást. 
 
3.7.3. Felhagyás időszakában 
 
Az intézkedések megegyeznek a létesítés időszakában meghatározottakkal.  
 
3.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 

műveletek 
 
A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához egyéb szükséges művelet 
nem kapcsolóik. 
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3.9. Adatok bizonytalansága 
 
Az előzetes vizsgálatban bemutatott projekt terveinek módosulása nem várható. Esetleges 
módosulás esetén sem kell azonban a környezeti hatások negatív változásával számolni. A 
tervezett beruházás létesítési ideje a külső tényezőktől függően változhat, azonban ez a 
környezeti hatások szempontjából nem releváns. 
 
4. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 

településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és 
természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 
telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított  23/2005. (IV. 29.) 
számú helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelete alapján a terület 
jelenlegi besorolása Gip – Ipari gazdasági terület. 
 
5. Kapcsolódó műveletek 
 

A tevékenység megvalósításához, illetve üzemeltetéséhez a dokumentációban leírtakon túl 
egyéb művelet nem kapcsolódik. 
 
6. Környezetterhelés és környezet-igénybevétel előzetes becslése 
 

6.1. A jelenlegi állapot bemutatása 
 
6.1.1. Levegő 
 
6.1.1.1. Meteorológiai viszonyok 
 
A terület mérsékelten meleg éghajlatú, a mérsékelten száraz és a mérsékelten nedves típus 
határán fekszik. A napsütéses órák száma meghaladja a 2000 órát, nyáron 810 óra körüli, míg 
télen 190 óra körüli napsütés valószínű. A napi középhőmérséklet kb. 196-200 napon keresztül 
haladja meg a 10˚C-os napi középhőmérsékletet. A fagymentes időszak mintegy 200 nap, a 
hőmérsékleti maximumok átlaga napi 33,5˚C. A leghidegebb napokon a hőmérséklet -14˚C 
körül várható. Az évi középhőmérséklet 10,4 ˚C körül mozog. A csapadék évi mennyisége 620-
650 mm körüli. A tél folyamán 32 napon keresztül takarja a területet hó, melynek átlagos 
maximális vastagsága 18-21 cm. 
 
Az átlagos szélsebesség a part közvetlen közelében 3,5 m/s körüli, leggyakoribb az É-i és az 
ÉNy-i szélirány. 
 

6.1.1.2. A vizsgált terület levegőminőségi besorolása 
 
Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
állapítja meg. A rendelet alapján Szántód levegőminőségi jellemzői szerint a 10. zónába 
tartozik. A 10-es zóna alapján a település levegőminősége nem minősül szennyezettnek. 
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4. táblázat: A tervezési terület levegőminőségi besorolása 

SO2 NO2 CO Szilárd (PM 10) Benzol Talajközeli O3 

F F F E F O-I 

 
Az előző táblázatban szereplő besorolási kódokat az alábbiakban adjuk meg: 
 

 E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

 O-I:csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél 
értéket. 

 
A vizsgálati terület közelében levegőminőségi monitoring pont nincs, így a térség 
levegőminőségét csak becsülni tudjuk.  
 

5. táblázat: Immissziós koncentrációk (µg/m3) 

NO2 CO Szilárd (PM10) 

10 553 12 

 
6.1.2. Vizek 
 
6.1.2.1. Vízföldtani adottságok 
 

A talajvíztartó képződmények a terület nagy részén holocén és késő-pleisztocén korú 
képződményekben, elsősorban eolikus löszös, löszös–homokos, homokos–löszös rétegeiben, 
üledékeiben alakultak ki. Fentebbi képződmények általános elterjedésűek a területen; 
holocén folyóvízi homokos, aleuritos képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások 
(legnagyobb vastagságban a Sió, illetve ennél kisebb vastagságban a terület többi, kisebb 
vízfolyásai) mentén jellemzőek. A talajvíztartó vastagságát rendszerint 10–20 méterre, 
estenként néhány tízméterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása követi a felszíni 
domborzatot, mélysége a völgyekben 2–7 méterrel a felszín alatt jellemző, a dombhátak alatt 
helyenként hiányzik. A talajvíz mennyisége kicsi. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium 
jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli. 
 
6.1.2.2. Felszíni vizek 
 

A Balaton D-i pereme Fonyódtól Balatonkeneséig néhány vízfolyás torkolati szakaszát öleli fel. 
Ezek a Pogány-völgyi-víz, Jamai-patak, Tetves-patak, Nagymetszés, séd, Endrődi-patak, 
Balatonszéplaki-patak. a Siótól K-re egyetlen vízfolyás sem érinti. a Balaton vízszintjét 
szabályozó Sió kifolyása Siófoknál van, a telephelytől mintegy 3 km-re. 
A telephelytől mintegy 1 km-re a Balaton található. A tómedence teljes egészében vízzel 
kitöltött terület, melynek szintjét a siófoki zsilip segítségével bizonyos határok között lehet 
tartani. Vízgyűjtő területe 5775,5 km2, erről több mint 30 állandó és 20 időszakos vízfolyás 
táplálja. Legfőbb vízszállítója a Zala folyó. a tó vízháztartását az alábbi adatok jellemzik: 
csapadék (átlagosan) 650 mm, hozzáfolyás 880 mm, párolgás 870 mm, lefolyás 640 mm. 
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A tó éven belüli vízállásváltozásai általában 50 cm-ig terjednek. a Sión maximálisan 80 m3/s 
vízhozam vezethető le, ha azt a tó vízszintemelkedése indokolja. 
 
6.1.2.3. Felszín alatti vizek 
 

A talajvíz mélysége Balatonföldvártól Ny-ra 2 m, míg attól K-re 4 m-ig süllyed. Általában a 
Balatonhoz közeledve emelkedő tendenciájú. Mennyisége kevés, mivel a felszín alatt a tóba 
szivárog. Kémiailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg az általános, de 
helyenként a nátrium is megjelenik. Keménysége általában 25-35 nk0 között van. A 
szulfáttartalom a települések területén 300 mg/l felett van, a nyílt terepen ez alatt. 
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége általában nem éri el a 100 m-t. 
Vízhozamuk a mérsékelt és a közepes között ingadozik. Vegyi összetételük a felhasználást nem 
korlátozza. 
 
A tervezési terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt 
vízbázisvédelmi területet nem érint. 
A tervezési terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. 
§-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 
méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny. 
 
6.1.3. Talaj (Föld) 
 
6.1.3.1. Földrajzi elhelyezkedés, földtani viszonyok 
 

Siófok topográfiai szempontból a Dunántúli-dombság, azon belül a Balaton-medence 
Somogyi-parti síkján helyezkedik el. 
A Balaton D-i partját a Nagyberek és Siófok közötti 2-4 km szélességben kísérő partszegély 
legmagasabb részeit - a vuljáni bazaltufa tanúhegyeket kivéve – a somogyi meridionális hátak 
előterében elhelyezkedő domblábi lejtős síkok képviselik. Szelís hajlású, alacsony felszín (120-
160 m a tszf). Tóközeli szegélyei helyenként lejtőüledékekkel többé-kevésbé megemelt 
idősebb tavi abráziós szinlők, amelyek a tavi hullámmozgással alámosott alacsony (5-10 m), 
meredek peremekkel határolódnak el a parti alluviális síktól. 
 
6.1.3.2. Földtani közeg 
 

A kis mélységben található alaphegységet ópaleozolos metamorfitok alkotják, erre főleg 
késő-miocén kőzetek települtek. a medence belseji bazaltvulkanizmus reliktumai a fonyódi 
és balatonboglári, döntően tufából álló halmok. 
Az előbbi esetekben a vulkáni kőzetek kora kb. 3,5 millió év. a terület nagyobb részét elfoglaló 
domblábi lejtős sík a megsüllyedt pannóniai homok- és agyagüledékekre települt prebalatoni 
hordalékkúp anyagából formálódott ki. Ezen a térszínen mind a pannóniai, mind a murvás 
homoküledékek számos helyen, kellő mennyiségben, könnyen hozzáférhető módon 
nyerhetők felhasználásra. Ugyancsak a felszínen elérhetők az említett tanúhegyek agyag-, 
homok- és tufa rétegei. A turzásokkal tarkított alluviális parti sávon a hullámoktól 
szétteregetett durva és kközépszemű homok murvával, kavicsos rétegekkel keverve fordul 
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elő; helyenként deflációs eredetű lepelhomok-takarókkal fedve. A berkekben még kisebb 
foltokban tőzeg, nagyobb mennyiségben lápi mész, lápi agyag áll rendelkezésre. 
 
6.1.4. Természet és tájvédelem 
 
6.1.4.1. Élővilág a létesítmény területén és környezetében 
 

A természeti állapotfelmérés egyik legfontosabb része a tervezési terület vegetációjának 
vizsgálata. A felszínt borító növényzet típusa, magassága, összetétele, kora, művelési viszonyai 
alapjaiban meghatározzák a tájhasználatot és a tájképi potenciált. A beruházási területen belül 
csupán egyféle növényzettípust azonosítottunk: U4 – Telephelyek, roncsterületek. 
 
A beruházási terület (U4) Á–NÉR általános jellemzése a következő: Gyárak, kisüzemek, 
telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrár, katonasági és speciális műszaki létesítmények, 
pályaudvarok vagy roncstelepek által elfoglalt területek, valamint gyomnövényzetük. 
Többnyire száraz, kötött talajú vagy sóderrel, kőtörmelékkel, betonnal borított, zárt területek, 
melyek gyomnövényzetét a kategória magába foglalja. Ide sorolandók a szilárd és folyékony 
hulladék elhelyezésére szolgáló szeméttelepek, lerakók, ülepítőtavak és zagytárolók területei 
is. Természetessége 1-es. A belterületeken található telephelyek, hulladéklerakók elkülönítése 
nem szükséges, ezért azok gyakran az adott településkategóriába (U2–U3) kerülnek. 
 
A hulladékhasznosítást végző cég által igénybevételre tervezett beruházási területen meglévő 
épület jelenleg nem található. A területet zöldfelület borítja, fásszárú növények nélkül. A 
meglévő gyepterületet évente néhányszor rendszeresen nyírják. Az ingatlan egyes részei 
elgyomosodtak, de nyírással karbantarthatók, a környező területek gyomosodását nem 
okozzák, mivel az M7 autópálya és a 7. sz. főút közötti közel száz hektáros iparterület közepén 
található. Az ingatlanon magasfeszültségű légvezetékeket tartó, közel 30 m magas fémtraverz 
található, ami a vizsgált iparterület tájképi megjelenésének egyik meghatározója, valamint a 
DNy-ról szomszédos ingatlanokon is keresztülvezetnek közép és/vagy magasfeszültségi 
légvezetékeket. 
Az élőhelyen nem találtunk védett növényt és megjelenésükre a bolygatott környezetben 
kevés az esély. A térségben az évtizedek óta folytatott ipari-, közlekedési- (M7, 7. sz. főút, helyi 
utak stb.) valamint a beruházási területtől távolabbi települési-üdülési tájhasználat miatt az 
eredeti természetközeli növénytársulások már nem ismerhetők fel, a bolygatás, zavarás nagy 
mértékű és ezek helyreállítására sincs esély és mód. 
 
A meglévő fajokat és élőhelyeket elemezve megállapítható, hogy a részletesen vizsgált terület 
flórája természetvédelmi szempontból nem értékes. A vizsgált terület és a környező élőhelyek 
mindegyikének Németh–Seregélyes-féle természetességi értéke: „1”, azaz a természetes 
állapot teljesen leromlott. Gyom- és jellegtelen fajok dominálnak. 
 
A beruházásnak helyt adó ipari telephely, a szomszédos iparterületek, valamint a távolabbi 
települési és mezőgazdasági (M7-től D-re jellemző) környezet által jellemzett élőhelyek 
értékes faunával, védendő populációval nem rendelkeznek, a biodiverzitás kicsi. A közelben 
(egy km-en belül) természetközeli élőhelyek nem találhatók. A távolabbi (É-ra legközelebb 
1050 méterre) Balaton téli madárvilága lehet gazdag, de a Balaton vízfelülete, élővilága már 
jóval a telephelyen tervezett tevékenység hatásterületén kívül esik. 
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Az ingatlan felett átrepülő fajokat a tevékenység nem érinti. A tervezési helyszínen és 
környezetében fokozottan védett madár ismert fészke nem található. Emlősfajokat a vizsgált 
ingatlan területén nem észleltünk. Talajélet az ipari-gazdasági környezetben szegényes, nem 
értékes fajok kis számú populációiból áll. Közepes vagy nagy testű emlősök a területre a 
határoló kerítés miatt bejutni nem tudnak és ezek megjelenése az iparterület közepén 
egyébként sem jellemző vagy valószínűsíthető. A zavarás miatt védett vagy fokozottan védett 
állatfaj megtelepedése, szaporodása vagy rendszeres előfordulása a területen nem 
valószínűsíthető. 
 
6.1.4.2. A meglévő táj értékelése 
 

A tájhasználat a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú igénybevétele. A tájpotenciál a táj 
teljesítőképessége, amelynek alkotói az adott tájegység egymással kölcsönhatásban álló 
ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciáljai. A tájpotenciál kifejezi a tájhasználat lehetséges 
mértékét, azt, hogy egy táj milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényeinek 
kielégítésére. Más megfogalmazás szerint a tájhasználat a természetes rendszerekbe való 
olyan mesterséges, antropogén beavatkozás, amely a természet adta lehetőségeket tudatos, 
célirányos, egyéni vagy közösségi célok szolgálatába állítja. 
 
A vizsgált terület Somogy megye É-i részén, a Balaton D-i partja mellet található Siófok Város 
belterületén helyezkedik el. A városrészben az ipari területhasználat jellemző, a tevékenység 
helyszínére kiszemelt ingatlan egy csaknem száz hektáros ipari park közepén található, ami a 
város K-i szélén, főutak között található. Erdő-, mező- és kertgazdasági tájhasznosítású terület 
200 méteren belül nem található. A városszéli jelleg együtt jár a települési-, ipari- és 
közlekedési tájhasználat dominanciájával, amelyek a vizsgált területet is jellemzik. 
 
A tájon belül alapvető jelentőségű a természeti állapot jelenlétének az adott terület 
nagyságrendjéhez mért viszonya. Ennek mértékét a természetes vagy a természetközeli 
állapot százalékos aránya szerint számoljuk. A természetközeli társulások aránya a vizsgált 
tájrészletben hiányzó (azaz 10% alatti). A beruházás természetközeli társulást nem szüntet 
meg és nem veszélyeztet! 
 
6.1.5. Hulladék 
 
A tervezési területre beszállított hulladékok veszélyes hulladékokat nem tartalmaznak. 
 
A tevékenység végzése során keletkezhet papír, műanyag, fém, fa másodlagos kiválogatott 
hulladék, mely hulladékok gyűjtése azonosító kódonként, átadása engedéllyel rendelkező 
szervezet számára történik. 
 
6.1.6. Zaj 
 
6.1.6.1. A vizsgált terület és környezete 
 
A vizsgált terület Siófok település belterületén található. A terület rendezési terv szerinti 
besorolása: Gip – ipari gazdasági terület. Tágabb környezetében ipari gazdasági besorolású 
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terület (Gip), gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) terület, üdülőházas (Üh) terület 
valamint K-rp* – rekreációs park besorolású területek találhatóak – a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 2. § szerinti védendő épületek zajvédelmi besorolása: „Üdülőterület”, „Lakóterület 
(kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület” és „Gazdasági terület”. 
*„K-rp” jelű, „rekreációs park” elnevezésű építési övezet, ahol kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó épület, közösségi szórakoztató épület, sportépítmény, kemping, üdülőtábor, 
valamint a működésükhöz szükséges gazdasági és tárolóépület helyezhető el. 
 
A vizsgált területhez legközelebb eső védendő épületek házszámát, helyrajzi számát valamint 
övezeti terv szerinti besorolását, illetve a vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

6. táblázat: A telephelyhez legközelebb eső védendő létesítmények 

út/tér övezeti besorolás házszám/hrsz. 
Vizsgált hulladék-

hasznosítótól való távolság 
[m] 

Somlay 
Arthúr út 

K-rp – rekreációs park 
(Dream-Home apartman) 

9/1555 ~ 360 

Jégverem út 
Gksz – gazdasági, kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
28/3389/2 ~ 750 

Darnay 
Kálmán tér 

Üh – üdülőházas övezet 1/3789/2 ~ 750 

 
A telephelyet és környezetét az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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4. ábra: Telephely és környezete 
 
6.1.6.2. Vonatkozó határértékek 
 
A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet alapján az alábbi táblázatokban mutatjuk be: 
 

7. táblázat: Vonatkozó határértékek 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre* (dB) 

Nappal 
06-22 óra 

Éjjel 
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek  

45 35 

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

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint 
 

8. táblázat: Zajterhelési határértékek építési zaj 

Zajtól védendő 
terület 

Határérték (LTH) az LAM  megítélési szintre 
(dB) 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal 
6-22 óra 

éjjel 
22-6 óra 

nappal 
6-22 óra 

éjjel 
22-6 óra 

nappal 
6-22 óra 

éjjel 
22-6 óra 

Üdülőterület, 
különleges területek 
közül az egészségügyi 
területek  

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű 
beépítésű) 

65 50 60 45 55 40 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 
A határértékeknek: 

 az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen 
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség (Kortermek és betegszobák, 
tantermek, lakószobák, étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületben), könyvtári 
olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek 
padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól 
általában 2 m. 
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 az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére 
szolgáló ingatlanok határán, 

 a temetők teljes területén 
kell teljesülnie. 
 
6.1.6.3. Védendő létesítmények jelenlegi zajterhelése 
 
A telephely környezetének jelenlegi zajterhelésének megismerése céljából zajmérést 
végeztünk. 
 
A mérés során a legközelebbi védendő létesítmények előtt húzódó kerítésnél vettünk fel 
mérési pontot (az ingatlanra nem tudtunk bemenni). 
 
A vizsgálati pontokat a következő ábrán ismertetjük. 
 

 
5. ábra: Vizsgálati pontok 

 
A vizsgálati pontok helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

9. táblázat: Vizsgálati pontok helye: 

Pont jele Helye Magasság 
Pont 

jellege 

M1 Siófok, Somlay Artúr út 9. 1,5 m ZT 

M2 Siófok, Jégverem út 28. 1,5 m ZT 

M3 Siófok, Kálmán tér 1. 1,5 m ZT 
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A vizsgálat időpontja 2021. 01 22.-én 14:30-16:00 között volt. 
 
A mérés során tapasztalt meteorológiai viszonyokat az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

10. táblázat: Meteorológiai viszonyok 

Jellemző Mennyiség M.E. 

Hőmérséklet nappal 13 ºC 

Szélsebesség - m/s 

Szélirány -  

Egyéb jellemző derült égbolt  

 
 
A vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

11. táblázat: Vizsgálati eredmények 

Mérési 
pont* LAeq (mért) 

dB(A) 
nappal 

L95 

dB(A) 
nappal Jele 

M1 44,6 43,2 

M2 47,0 45,2 

M3 45,4 43,8 

 
A vizsgálatok alapján a mérési pontokban a nappali időszakban meghatározó zaj összetevő 
teljes mértékben a közlekedéstől származott. A vizsgált terület üzemi zajkibocsátás 
szempontjából terhelhető. 
 
6.2. A Telepítés környezeti hatása 
 
6.2.1. Levegő 
 
6.2.1.1. A munkavégzés okozta emissziók 
 
A munkavégzés során földmunkák történnek.  
 
A munkavégzés során egyszerre 1 homlokrakodó és láncos kotró munkagép és egy teherautó 
van a területen. 
 
A kibocsátásokat az alábbiak szerint becsüljük 
 
Porkibocsátás 
A telepítés során számolni kell a munkagépek kiporzásával. Számítása a US EPA AP-42:2011 
13.2.1. szakaszának segítségével került megállapításra, a következő képlettel: 
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𝐸 = 𝑘 ∗ 𝑠𝑙0.91 ∗ 𝑊1.02 ∗ [1 −
𝑃

4𝑁
] 

Ahol: 
k Frakcióméretre vonatkozó korrekciós tényező [-] 
sl Úttestre lerakódó pormennyiség [g/m2] 
W Jármű tömege [t] 
P Csapadékos napok száma a vizsgált időszak során [-] 
N Vizsgálati időszak [-] 
 
A számítás figyelembe veszi a por frakcióméretét, az úttestre lerakódó pormennyiséget, a 
járművek tömegét a csapadékos napok számát, illetve a megtett út hosszát. 
Az egyszerre működtetett, maximális környezeti terhelést okozó járművek számával, az 
igénybe vett terület és szállítási útvonal figyelembe vételével történt a modellezés.  
 

12. táblázat: Fajlagos kibocsátás járműkategóriánként 

Járműkategóriák 
Légszennyező forrásokra becsült 

összesen megtett út [km/h] 
PM10 kibocsátás 

járműveként [g/h] 

Munkagépek 0,6 1,33 

Szállítójárművek 1 2,21 

 
 
Szennyezőanyagok kibocsátása 
A munkagépek és a szállítójárművek emissziói EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 
2016 alapján lettek meghatározva, figyelembe véve a járművek átlagos teljesítményére 
vonatkozó korrekciós tényezőket. (A módszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra 
vonatkozó szabályozása, illetve ennek a részletesebb, bővített változata a Tier 3.) 
 

𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐻𝑅𝑆 ∗ 𝑃 ∗ (1 + 𝐷𝐹𝐴) ∗ 𝐿𝐹𝐴 ∗ 𝐸𝐹𝐵𝑎𝑠𝑒 
 
Ahol: 
E Emisszió, adott időszakra [g/nap] 
N Járművek száma [-] 
HRS Üzemidő [h/nap] 
P Járművek nettó teljesítménye [kW] 
DFA Romlási tényező [-] 
LFA Terhelési tényező [-] 
EFBase Emissziós faktor [g/kWh 
 
A fentiek alapján kapott kibocsátást az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

134. táblázat: Munkagépek kibocsátásai 

 

CO 
g/h 

CxHy 

g/h 
NOx 

g/h 

Homlokrakodó 72,66 5,46 16,8 

Lánctalpas 
dózer 

139,265 10,465 32,2 

Teherautó 214,347 16,107 49,56 
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6.2.1.2. A levegőt érő hatások becslése 
 
A létesítés fázisában kialakuló immissziós viszonyok becslésére terjedésmodellezést 
végeztünk.  
A transzmissziós számításokat AERMOD VIEW 9.6.1 szoftverrel végeztük.  
 
Az órás számítások során a térségre jellemző átlagos szélsebességet és szálirányt vettük 
figyelembe, míg a 24 órás számítások esetén az éves meteorológiai adatokat. 
 
NOx esetén irodalmi adatok alapján NOx : NO2 = 100% : 80%-os arányt feltételezve végeztük 
a számításokat. 
 
A számítási eredményeit a következő ábrákon mutatjuk be: 

 
6. ábra: CO órás terjedési kép  
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7. ábra: NO2 órás terjedési kép  

 
8. ábra: Parafin CH órás terjedési kép  
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9. ábra: PM10 24 órás terjedési kép  

 
A kapott csúcskoncentrációkat a határértékekkel összevetve az alább táblázatban foglaljuk 
össze: 
 
14. táblázat: A létesítés során a tervezési területen kialakuló immissziós csúcskoncentrációk 

 
Szén-monoxid 

CO 

Nitrogén-
dioxid 

NO2 

Szilárd anyag 
PM10 

Szénhidrogének 
CH** 

me. μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

Immissziós alapállapot 553 10 12 - 

Tevékenység 
levegőterhelése 

195,8 35,81 3,2 14,55 

Összesen 748,8 45,81 15,4 14,55 

Határérték 10 000 (órás) 100 (órás) 50 (24 órás) 500 (órás) 

**Paraffin szénhidrogénként megadva 
 
A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplő határértékeket vizsgálva megállapítható, hogy a 
tervezési terület légterében kialakuló légszennyezőanyag koncentráció a rendeletben 
rögzített határértékeket túlbecslések alkalmazása mellett sem lépi túl. A csúcskoncentrációk 
a tervezési területen, illetve annak közvetlen környezetében alakulnak ki. 
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6.2.1.3. Hatásterület lehatárolása 
 
A terjedésszámítás alapján a hatásterületet a vonatkozó jogszabályi definíciók alapján 
határoztuk meg. 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. számú melléklet szerint a közvetlen hatások területei 
azok ahol a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti 
elem állapotában. A hatásterületet pontosabban definiálja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 2. § 12c. pontja: 
 

- helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 
azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, 
ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel 
meghatározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz 
forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a 
füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 
levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 
vagy annál nagyobb; 

 
 

15. táblázat: A telepítés során a tervezési területen kialakuló immissziós csúcsterhelések 

Mozgó légszennyező források - kibocsátás 

Komponens Max. terhelés [µg/m3] Hatásterület határa [µg/m3] Hatásterület határa [m] 

CO 195,8 

a 10 000*0,1=1000 - 

b (10 000-553)*0,2=1889 - 

c 195,80* 0,8=156,64 82 

Paraffin CH 14,6 

a 500*0,1=50 - 

b (500-0)*0,2=100 - 

c 14,60* 0,8=11,68 82 

NO2 35,8 

a 100*0,1=10 100 

b (100-10)*0,2=18 93 

c 35,80* 0,8=28,64 82 

PM10 3,21 

a 50*0,1=5 - 

b (50-12)*0.2=7,6 - 

c 3,21* 0,8=2,57 41 

 
Ennek alapján a levegőminőségre gyakorolt hatás a telepítés időszakában elviselhetőnek 
minősíthető, a hatásterület a munkaterület mértani középpontjától számított 100 m sugarú 
kör.  
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A hatásterület kiterjedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 
10. ábra: Levegővédelmi hatásterület 

 
A vizsgálatok alapján a tervezett tevékenység létesítési fázisa nincs jelentős hatással a 
környező terület levegőminőségi állapotára. 
 
6.2.2. Vizek 
 
A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem történik. 
A munkálatok a legszigorúbb munka és technológiai fegyelem betartásával történnek. A 
munkálatok a víz terhelésével nem járnak.  
 
A telepítés fázisában a szükséges ivóvizet palackos vízzel biztosítják. 
 
A tervezési területen a fürdési lehetőség, valamint a WC-k telepített mobil szaniter 
konténerben megoldottak, mely szükséges ürítéséről a szolgáltató gondoskodik. Így a telepítés 
fázisában a kommunális szennyvíz kezelése környezetszennyezést kizáró módon megoldott. 
 
A létesítés vizekre gyakorolt hatása elviselhető, a hatásterület a telekhatáron belül marad. 
 
6.2.3. Talaj 
 
A létesítés során, munkagépek segítségével a tervezési területen lévő talaj kiegyenlítésével 
alakítják ki a tevékenység végzésére alkalmas felszínt. 
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A normál építési üzemmenet során a talaj szennyezésével nem kell számolni. 
 
A talajra gyakorolt hatás a létesítés időszakában elviselhető, a hatásterület a telekhatáron 
belül marad. 
 
6.2.4. Természet és tájvédelem 
 
Országos jelentőségű természetvédelmi terület 
Fogalommeghatározás: miniszteri rendelettel létesített nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület vagy természeti emlék, továbbá törvény erejénél fogva (ex lege) 
védett természetvédelmi terület (láp, szikes tó) vagy természeti emlék (kunhalom, földvár, 
forrás, víznyelő). Ez utóbbiakat (ex lege védett területek és értékek) egy külön fejezetben 
részletezzük. 
 
A vizsgált telephely nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, illetve 
területén ilyen érték nem található. Legközelebbi védett terület min. 11 km-re, a Balaton É-i 
partján található Balaton-felvidéki Nemzeti Park. A vizsgált tevékenység megvalósítása és 
üzemeltetése védett területeket nem érint, mivel azok hatalmas távolságra, városias 
beépítéssel, növényzettel, a Balaton vízfelületével és tagolt domborzattal elválasztva 
fordulnak elő és látványkapcsolat sincs. 
 
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
  Fogalommeghatározás: helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a 
települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított 
természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek 
(TT) vagy természeti emlékek (TE) is.   Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került 
sor, amikor a megyei tanácsok és azok végrehajtó bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács 
és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos tanácsrendelettel és VB 
határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, 
amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző 
(főjegyző) hatáskörébe került.   A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté 
nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési önkormányzatok hatáskörébe 
tartozik. 
 
A helyszínelés és az adatgyűjtés során nem találtunk a beruházási területen vagy annak 500 
méteres környezetében helyi jelentőségű védett természeti területet vagy értéket. 
 
Natura 2000 terület 
Fogalommeghatározás: az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő 
európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon 
élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és 
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A 
Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő 
területeket – az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként 
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi 
irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket – foglalja 
magába. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, 
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egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben 
támogatja a hazai természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve páratlanul gazdag 
természeti értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Natura 2000 
hálózat egy kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára. A hálózat területei nem 
helyettesítik a hazai védett természeti területek rendszerét, hanem azt kiegészítik. 
 
A beruházási terület Natura 2000 területnek nem része, illetve Natura 2000 védettségű terület 
a közelben (1050 m-en belül) nincs. Legközelebbi Natura 2000 terület É-i irányban a Balaton 
(kórja: HUBF30002). A vizsgált telephely megvalósítása és üzemeltetése a távoli Balaton 
Natura 2000 terület jelölőfajait és –társulásait nem veszélyezteti, rájuk hatással nincs. A 
tevékenység a Balaton Natura 2000 terület célkitűzéseivel nem ellentétes, a védelem 
megvalósítását nem befolyásolja. 
 
Országos Ökológiai Hálózat 
Fogalommeghatározás: az 1996. évi LIII. – a természet védelméről szóló – törvény kimondja 
az ökológiai hálózat létrehozásának szükségességét. Az ökológiai hálózat a természeti, 
természetközeli területek, valamint a védett természeti területek és védőövezetük ökológiai 
folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak térbeli rendszere. A hálózat három elemre 
osztható: magterület, pufferterület és ökológiai folyosó. 
 
A vizsgált beruházási terület nem része az ökológiai hálózatnak. Az ökohálóhoz tartozó 
legközelebbi terület maga a Balaton, mely magterület és legkisebb távolsága a vizsgált 
ingatlantól 1050 m. A tevékenység a balatoni magterület élővilágára nincs hatással. 
 
Egyedi tájértékek 
Fogalommeghatározás: a tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése 
értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, 
történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára 
jelentősége van, de nem állnak műemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték 
környezetével együtt védendő. 
 
A részletes helyszínelés során a vizsgált beruházási területen és annak 200 m-es 
környezetében egyedi tájértéket nem találtunk. 
 
Ex lege védett természeti érték 
Fogalommeghatározás: a 1996. évi LIII. törvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti 
területnek minősül és ennél fogva védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, barlang, 
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ez alapján védett természeti területek országos 
jelentőségűnek minősülnek. 
 
A tervezési területen és környezetében ex lege védett természeti értéket vagy területet nem 
találtunk. Forrás, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár a beruházási területen nincs 
és az érintett hrsz nem szerepel a lápkataszterben sem. 
 
Tájképvédelmi övezet 
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A vizsgált beruházási terület tájképvédelmi övezetnek nem része. Jelentős tájképi változás a 
beruházás során nem várható, a tájkép jellege nem változik meg, továbbra is a vizsgált 
telephely ipari jellege marad meghatározó. 
 
Egyéb védettség 
Táj- és természetvédelmi szempontból egyéb védettség (pl. ramsari terület, történeti táj stb.) 
a vizsgált területre és környezetére nem vonatkozik. 
 
6.2.5. Épített környezet 
 
A kialakításra kerülő létesítmények épített környezetre gyakorolt hatása semleges. 
 
6.2.6. Hulladék 
 
A létesítés során építési–bontási hulladék nem keletkezik. A depók elválasztásához szükséges 
beton paneleket készen szállítják a telephelyre. 
A létesítés során kommunális jellegű hulladék keletkezik. 
A keletkező 20 03 01 azonosító kódú hulladék várható maximális mennyisége 5 kg/nap. 
 
A tevékenység hatása a környezetre elviselhető hatást gyakorol. 
 
6.2.7. Zaj 
 
6.2.7.1. A telepítés zajforrásai 
 
A telephely létesítése során a tároló és kezelőterek kialakításához földmunkára, illetve 
betonozásra van szükség.  
 
Az építési munkálatok kb. 1 hónapig tartanak. 
A legnagyobb zajhatással a földmunka van. 
Ekkor 2 db munkagép és egy teherautó dolgozik a területen. 
A munkagépek zajkibocsátását az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

16. táblázat: Munkagépek zajkibocsátása 

Munkagép 
Zajteljesítmény 

szint (dB(A)) 

Homlokrakodó 102 

Lánctalpas kotró 103 

Teherautó 98 

 
A telephelyen a gépek folyamatosan mozognak, ezért a számítások során a teljes építési 
területre vonatkoztatjuk, mindezek alapján az építési zajkibocsátást a teljes területet lefedő 
felületforrásként vesszük figyelembe. Az építési tevékenység kizárólag nappali időszakban 
zajlik, a zajkibocsátást a megítélési idő alatt folyamatosnak vesszük. 
 
A fenti adatok alapján a munkafolyamatok összegzett zajteljesítmény szintje 106 dB(A). Ezt a 
teljes felületre lebontva 64 dB/m2 értéket kapunk. 
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6.2.7.2. Zajterjedés számítása 
 
A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A 
szoftver számítási metódusként az MSZ ISO  9613-2 – Hangterjedés a szabadban c nemzetközi 
szabványt használja. 
 
A számításokat a korábban bemutatott M1-M3 mérési pontokra határoztuk meg. 
 
A részletes számítások a mellékletben megtalálhatóak, az eredményeket az alábbi táblázatban 
mutatjuk be: 

17. táblázat: Létesítés okozta zajterhelés 

Pont jele 
Megítélési 
szint, LAM 

(dBA) 

Határérték 
LTH dB 
(dB(A)) 

M1 43 65 

M2 36 70 

M3 36 60 

 
A számítások alapján látható, hogy a zajterhelési határértékek a vizsgálati pontokon 
teljesülnek. 
Felhívjuk az éppíttető figyelmét, hogy a beruházás megkezdése előtt a munkafolyamatok és 
az organizációs terv pontos imeretében a számításokat ismételten el ell végezni. 
 
Az építési tevékenység során a zajvédelemre vonatkozóelőírásokat a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.  
 
A rendelet alapján: 
 

12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari 
tevékenység ideje alatt köteles betartani. 
13. § (1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési 
határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól 
a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a 
zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem 
csökkenthető, 
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti 
zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 

 
Mindezek alapján a határértékek betartására mindenképpen törekedni kell, azonban 
amennyiben az előzetes számítások szerint a vonatkozó határértékeket betartani nem lehet, 
a környezetvédelmi hatóságtól a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhető. 
 
A megítélési pontra való számításon kívül elkészítettük az építési tevékenység 
zajterjedésének térképét, melyet a következő ábrán mutatunk be: 
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11. ábra: Létesítés zajterjedése 

 
6.2.7.3. Létesítés hatásterülete 
 
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapján létesítmény zajszempontú hatásterülete 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, 
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. 

 
Az építés hatásterületének lehatárolásánál hatásterületi határértékként az építkezésre 
vonatkozó zajterhelési határérték- 10 dB értéket vettük figyelembe, azaz: 
 

18. táblázat: Zajvédelmi hatásterület határa - Létesítés 

Terület 
Hatásterület 

határa 

dB 

Üdülőterület 50 
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Kertvárosias, kisvárosias, falusias lakóterület 55 

Gazdasági területek 60 

Zajtól nem védendő területek 60 

 
Az elvégzett számítások alapján látható, hogy a védendő terület környezetében a kivitelezés 
zajhatása jelentősen a hatásterületi határérték alatt marad, így a hatásterület védendő 
területet nem érint.  

 
12. ábra: Létesítés zajterjedése 

 
A tevékenység létesítésének zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nem 
található, a hatásterület zajtól védendő területeket nem érinti.  
 
6.2.8. Havária 
 
Levegő 
Levegőminőséget befolyásoló havária tűzesemény esetén alakulhat ki, mely akár gépjárművek 
nem megfelelő műszaki állapotából, akár külső körülmények (villámcsapás, emberi 
gondatlanság, szándékos gyújtogatás) hatására következhet be. 
 
Vizek 
Csapadékesemény és a munkagépek nem előírásszerű üzemének egyidejűsége során a felszín 
alatti vizek szennyezése valószínűsíthető. 
 
Föld 
A gépjárművek nem előírásszerű üzeme során meghibásodásból, illetve balesetből üzemanyag 
kerülhet a környezetbe, mely lokálisan elszennyezheti a talajt. 
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Hulladék 
A tevékenység során havária a hulladékok nem előírásszerű kezeléséből adódó 
környezetszennyezés, illetve baleset lehet. 
 
Zaj 
A tevékenység létesítésének egyes fázisai során esetlegesen bekövetkező havária események 
zajhatása minimális.  
 
Élővilág 
A tervezési terület kialakításának jellegéből adódóan havária bekövetkeztekor az élővilágot 
jelentős terhelés nem érheti. 
 
A havária események hatása elviselhető. 
 
6.3. A megvalósítás környezeti hatása 
 
6.3.1. Levegő 
 
A levegőre vonatkozó hatások vizsgálata során külön vizsgáljuk a szállítás okozta hatásokat, 
illetve a kezelési technológia hatásait. 
 
A hulladékkezelési technológia környezeti szempontból kiemelten vizsgálandó eleme a levegő 
porterhelése.  
 
A porterhelést az alábbi technológia lépések okozhatják: 

 A beszállított hulladék lerakása, 

 Inert hulladékkezelés, 

 A keletkezett frakcionált, tört anyag rakodása 

 Anyagmozgatás, 
 
6.3.1.1. Diffúz forrás kibocsátása 
 
A tervezett inert-hulladék kezelő por kibocsátását két különböző technológiai folyamathoz 
kötöttük. 
 

 a törő technológiai sorhoz kapcsolható emisszió, 

 törés előtti lerakás, majd a törőből kikerülő frakcionált, tört hulladék elkülönített 
helyen történő lerakásához köthető emisszió. 

 
Az emisszió becsléséhez az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) FIRE adatbázisát 
használtuk fel. Az adatbázisban megkülönböztetik a leválasztó rendszerrel ellátott, és a 
leválasztó rendszer nélküli törési folyamatok kibocsátását. Tekintettel arra, hogy az alkalmazni 
kívánt berendezéshez vizes porleválasztót használnak, ezért ennek megfelelő adatokat vettük 
számításba. 
A tevékenységhez hasonló munkafolyamatok fajlagos emissziós értékeit alapul véve becsültük 
a várható emisszió nagyságát. 
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A következő táblázatban foglaltuk össze a már előbb említett két technológiai lépés 
kibocsátásait. 
 

19. táblázat: Technológiai lépések kibocsátásai (PM10) 

Technológiai 
folyamat 

Naponta 
megmozgatott 

anyagmennyiség 
[t/nap] 

Munkanapok 
száma 
[nap] 

Napi 
munkaórák 

száma 
[óra/nap] 

Fajlagos 
emisszió 

[g/t] 

Emisszió 
[g/óra] 

Nyersanyag 
lerakodás 

933 300 16 0,008 0,5 

Törő 
üzemelés 

933 300 16 0,27 15,7 

Tört anyag 
rakodás 

933 300 16 0,05 2,9 

 
6.3.1.2. Munkagépek kibocsátása 
 
A munkagépek és a szállítójárművek emissziói EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 
2016 alapján lettek meghatározva, figyelembe véve a járművek átlagos teljesítményére 
vonatkozó korrekciós tényezőket. (A módszer alapja az US EPA 1991-es burkolatlan utakra 
vonatkozó szabályozása, illetve ennek a részletesebb, bővített változata a Tier 3.) 
 

𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐻𝑅𝑆 ∗ 𝑃 ∗ (1 + 𝐷𝐹𝐴) ∗ 𝐿𝐹𝐴 ∗ 𝐸𝐹𝐵𝑎𝑠𝑒 
 
Ahol: 
E Emisszió, adott időszakra [g/nap] 
N Járművek száma [-] 
HRS Üzemidő [h/nap] 
P Járművek nettó teljesítménye [kW] 
DFA Romlási tényező [-] 
LFA Terhelési tényező [-] 
EFBase Emissziós faktor [g/kWh] 
 
A fentiek alapján kapott kibocsátást az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

20. táblázat: Munkagépek kibocsátásai (folyamatos üzem esetén) 

 
CO 
g/h 

CxHy 
g/h 

NOx 
g/h 

Homlokrakodó 72,66 5,46 16,8 

Lánctalpas 
dózer 

139,265 10,465 32,2 

Teherautó 214,347 16,107 49,56 

törő-osztályozó 145,32 10,92 33,6 
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6.3.1.3 A levegőt érő hatások becslése 
 
Az üzemelés fázisában kialakuló immissziós viszonyok becslésére terjedésmodellezést 
végeztünk.  
A transzmissziós számításokat AERMOD VIEW 9.6.1 szoftverrel végeztük.  
 
Az órás számítások során a térségre jellemző átlagos szélsebességet és szélirányt vettük 
figyelembe, míg a 24 órás számítások esetén az éves meteorológiai adatokat. 
 
NOx esetén irodalmi adatok alapján NOx : NO2 = 100% : 80%-os arányt feltételezve végeztük 
a számításokat. 
 
A számítási eredményeit a következő ábrákon mutatjuk be: 

 
1. ábra: CO órás terjedési kép  
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2. ábra: NO2 órás terjedési kép  

 

 
3. ábra: Parafin CH órás terjedési kép  



KIMURA KFT. – NEM VESZÉLYE HULLADÉK HASZNOSÍTÁS 

ELŐZETES VIZSGÁLAT 

 

 38 

 

 
4. ábra: PM10 24 órás terjedési kép  

 
A kapott csúcskoncentrációkat a határértékekkel összevetve az alább táblázatban foglaljuk 
össze: 
 
21. táblázat: A létesítés során a tervezési területen kialakuló immissziós csúcskoncentrációk 

 
Szén-monoxid 

CO 

Nitrogén-
dioxid 

NO2 

Szilárd anyag 
PM10 

Szénhidrogének 
CH** 

me. μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

Immissziós alapállapot 553 10 12 - 

Tevékenység 
levegőterhelése 

231,86 43,03 28,81 16,06 

Összesen 784,86 53,03 30,81 16,06 

Határérték 10 000 (órás) 100 (órás) 50 (24 órás) 500 (órás) 

**Paraffin szénhidrogénként megadva 
 
A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplő határértékeket vizsgálva megállapítható, hogy a 
tervezési terület légterében kialakuló légszennyezőanyag koncentráció a rendeletben 
rögzített határértékeket túlbecslések alkalmazása mellett sem lépi túl. A csúcskoncentrációk 
a tervezési területen, illetve annak közvetlen környezetében alakulnak ki. 
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6.3.1.4 Hatásterület lehatárolása 
 
A terjedésszámítás alapján a hatásterületet a vonatkozó jogszabályi definíciók alapján 
határoztuk meg. 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. számú melléklet szerint a közvetlen hatások területei 
azok ahol a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti 
elem állapotában. A hatásterületet pontosabban definiálja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 2. § 12c. pontja: 
 

- helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 
azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, 
ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel 
meghatározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz 
forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a 
füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 
levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 
d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 
vagy annál nagyobb; 

 
22. táblázat: A telepítés során a tervezési területen kialakuló immissziós csúcsterhelések 

Mozgó légszennyező források - kibocsátás 

Komponens Max. terhelés [µg/m3] Hatásterület határa [µg/m3] Hatásterület határa [m] 

CO 232 

a 10 000*0,1=1000  - 

b (10 000-553)*0,2=1889  - 

c 232,00* 0,8=185,60 13 

Paraffin CH 16,1 

a 500*0,1=50  - 

b (500-0)*0,2=100  - 

c 16,10* 0,8=12,88 13 

NO2 43,02 

a 100*0,1=10 44 

b (100-10)*0,2=18  - 

c 43,02* 0,8=34,42 13 

PM10 28,8 

a 50*0,1=5 65 

b (50-12)*0.2=7,6 48 

c 28,80* 0,8=23,04 12 

 
 
Ennek alapján a levegőminőségre gyakorolt hatás a megvalósítás időszakában 
elviselhetőnek minősíthető, a hatásterület a munkaterület mértani középpontjától 
számított 65 m sugarú kör.  
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A hatásterület kiterjedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 
 

 
17. ábra Levegővédelmi hatásterület  

 
A vizsgált tevékenység nincs jelentős hatással a környező terület levegőminőségi állapotára. 
 
6.3.2 Vizek 
 
A beérkező hulladékok feldolgozása folyamatos, hasznosítást követően a termék elszállításra 
kerül. A telep területén üzemanyag, alkatrész és kenőanyag tárolást nem végeznek. A telep 
létesítése vízrendezést nem igényel. 
 
A telephelyen gépek tankolása, illetve üzemanyag tárolása nem történik. 
 
6.3.2.1 Vízellátás 
 

Az üzem területén a munkavállalók tisztálkodási lehetőségét tartályba szállított vízzel 
biztosítják, a telep szociális létesítménye a zárt szennyvíz tartályhoz csatlakozik. A területen 
dolgozók részére zárt rendszerű kémiai űrszék biztosított, melynek igény szerinti ürítéséről a 
szolgáltató gondoskodik. A csapadékvíz gyűjtésre, elvezetésre, tisztításra egyéb műtárgyak 
kialakítása nem szükséges. 
 
6.3.2.2 Szennyvíz elvezetés 
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A keletkező szennyvizeket 5 m3-es ÉME engedéllyel rendelkező zárt tartályban gyűjtik, és 
rendszeres időközönként szolgáltatóval elszállíttatják. 
 
6.3.2.3 Csapadékvíz 
 

A lehulló csapadékvíz a burkolatlan felületeken elszikkad. 
 
A létesítmény üzemelése a felszíni vizekre semleges hatást gyakorol. A hatásterület a 
tervezési területen belül marad. 
 
6.3.3 Talaj (Föld) 
 
A tevékenység során munkagépek kerülnek kapcsolatba a földtani közeggel.  
 
A tevékenység során használt gépek és berendezések környezetvédelmi szempontokat is ki 
kell, hogy elégítsenek. Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is 
rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj 
elfolyások, stb.) megakadályozni. A telepen kenőanyagot vagy üzemanyagot kibocsátó 
munkagép nem dolgozhat. 
 
A talajra gyakorolt hatás semleges, a talajra gyakorolt hatások hatásterülete a telephely 
területe. 
 
6.3.4 Természet és tájvédelem 
 
6.3.4.1 A beruházás hatása a védett területekre 
 

A beruházás és hatásterülete nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti 
területet, Natura 2000 területet, ex lege védett területet vagy értéket és az Országos Ökológiai 
Hálózat elemeit. A beruházás a védett területekre hatással nincs és köztük látványkapcsolat 
sem valósul meg. 
 
6.3.4.2 A beruházás hatása a védett fajokra 
 

Védett növényfajt vagy értékes növénytársulást a vizsgált ingatlanon és a tevékenység 
hatásterületén nem találtunk. Ezek megjelenésére potenciálisan alkalmas élőhely a telephely 
megvalósítása és üzemeltetése során nem szűnik meg, illetve nem sérül. Védett állatfajok 
előfordulása az emberi tevékenységhez, lakott területekhez köthető énekesmadarak (pl. házi 
rozsdafarkú, barázdabillegető stb.) szempontjából lehetséges, de ezek életfeltételei a 
telephely működése során továbbra is megmaradnak. 
 
6.3.4.3 A beruházás általános hatása az élővilágra 
 

A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét 
nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. Védett növényfajt 
nem találtunk és megjelenésükre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominálnak. 
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A vizsgált tevékenységre tervezett területen természetes vagy természetközeli élőhely nem 
szűnik meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások csupán a vizsgált telephely területén 
belül érvényesülnek, a populációk pusztulásához nem vezet, a társulások visszaszorulásától 
nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitású élőhely a közelben nem található. A telephely 
üzemeltetése nem okoz kárt, illetve nem befolyásolja a következőket: 
 

- a szaporodási helyek, fészkelőhelyek, pihenőhelyek, táplálkozóhelyek, vonulóhelyek 
nyugalmát 

- az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét 
- az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – 

különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, 
mikroklimatikus tényezők fennmaradása – fennállását 

- az állománylimitáló tényezők változásait 
- a ragadozók állományának növekedését. 

 
A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet és tájképvédelmi szempontból 
sem kifogásolható. 
 
6.3.4.4 A tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és tájképre) gyakorolt hatások 

ismertetése 
 

A vizsgált területet jelenleg nem természetközeli állapotú növényállomány fedi. 
Tájképvédelmi szempontból jelentős változás nem prognosztizálható, ezért tájvédelmi 
szempontból a tevékenység nem kifogásolható. Az ingatlanon magasfeszültségű 
légvezetékeket tartó, közel 30 m magas fémtraverz található, ami a vizsgált iparterület tájképi 
megjelenésének egyik meghatározója, valamint a DNy-ról szomszédos ingatlanokon is 
keresztülvezetnek közép és/vagy magasfeszültségi légvezetékeket. 
 
A tervezett tevékenységgel összefüggő meglévő és tervezett tájelemek védett vagy értékes 
tájelemek (pl. templomtorony, várrom, sziklaszirt stb.) látványát nem korlátozzák, nem 
veszélyeztetik. Tájképvédelmi szempontból értékes terület a közelben nincs. Nincs kilátópont, 
kilátóhely, épített kilátó. A környező beépítési adottságok miatt a létesítmény csupán 
közvetlen előtérként (50 m-en belül) lehet uralkodó vagy látványos. A beruházás során a táj 
jellege és a tájszerkezet nem változik. 
 
A vizsgált tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem 
korlátozza. Az élővilág jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési 
lehetőségeinek korlátozása nem valószínűsíthető. A tevékenység a szomszédos 
tájhasználatokra jelentős zavaró hatással nincs. 
 
6.3.4.5 Hatásterületek 
 

Élővilágvédelmi hatásterület 
A vizsgált tevékenység az élővilágra a tevékenység helyszínén (ingatlanján) fejti ki hatását, azaz 
a határoló kerítésen belül érvényesül, a külső területeken hatás már nem feltételezhető. A 
telephely területén belül érvényesülnek a vizsgált tevékenység hatásai, a zaj, rezgés és 
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légterhelő anyagok kibocsátása csak ezen a területen belül befolyásolja az élővilágot, azok 
fajait, populációit, élettevékenységét. 
 
Tájképvédelmi hatásterület 
A vizsgált létesítmény üzemelési időszaka során jelentős tájképváltozással a telephely 
helyszínén és annak 50 m-es környezetében (az MSZ 20372 számú, Tájak esztétikai minősítése 
című szabvány alapján közvetlen előtérként minősített területen) kell számolni – tájképi 
szempontból ez tekinthető a beruházás közvetlen hatásterületének. 
 
A telepítés helyén kívül azokon a területeken jelentkeznek tájképi hatások, ahonnan a 
telephely létesítményei még észlelhetők. A telephely látványhatásának nagysága erősen függ 
a létesítménytől való távolságtól, a domborzattól, a beépítettségtől, a meglévő növényzettől, 
a takarás mértékétől és milyenségétől is. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált 
tájelemektől (jelen esetben a telephelytől) távolodva a tájképi hatások csökkennek, tehát a 
távolabbi lakott településrészek és közlekedési útvonalak felől már mérsékelten vagy 
egyáltalán nem jelentkeznek. Fentiek alapján látható, hogy tájképvédelmi szempontból a 
hatásterületek nehezen lehatárolhatóak, a láthatóság nem csak a távolság függvényében 
(hanem pl. növényzet, domborzat, beépítettség következtében is) változik. Tájképvédelmi 
szempontból tehát közvetett hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, ahonnan a 
vizsgált tájelem még észlelhető látványelemként jelenik meg – ez a távolság pontosan nem 
definiálható, pontszerűen változik, számos tényező függvénye (lásd fent), de a vizsgált 
tájrészletben jellemzően nem nagyobb 150 m-nél. 
 
6.3.5 Épített környezet 
 
A létesítés során megvalósításra kerülő létesítmények az épített környezetre az üzemeltetés 
során semleges hatással vannak. 
 
6.3.6 Hulladék 
 
A telephelyre beszállított hulladékok veszélyes hulladékokat nem tartalmaznak, amennyiben 
az átvételkori ellenőrzés során veszélyes hulladékot találnak, akkor a szállítmányt nem 
fogadják a telephelyen. 
 
A kommunális hulladékok gyűjtése közszolgáltató által biztosított edényzetben történik, 
melyet heti rendszerességgel a közszolgáltató elszállít. 
 
A tervezett tevékenység végzése (kezelés) során keletkezhet papír, műanyag, fém, fa 
másodlagos kiválogatott hulladék, mely hulladékokat azonosító kódonként gyűjtenek és 
engedéllyel rendelkező szervezet számára átadják. 
 
A telephelyen gépjármű karbantartás, szerelés és tisztántartás nem történik. 
 
Veszélyes hulladékok kisebb javítások során keletkezhetnek, illetve havária esetén. A 
keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben és az egyes 
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hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzik. 
 
A tevékenység keletkező másodlagos hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezetnek adják 
át. 
 
A keletkező hulladékok várható mennyiségét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

5. táblázat: Becsült hulladékmennyiség 

Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezés Hulladék származási helye 
Keletkező 

becsült 
mennyiség (kg) 

Nem veszélyes hulladékok 

15 01 01 papír csomagolási hulladék 

Hulladékkezelés 
 

 
 
 
 
 

15 01 02 
műanyag csomagolási 
hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási 
hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 

17 02 01 fa 

17 02 02 üveg 

17 02 03 műanyag 

17 04 05 vas és acél 

20 01 01 papír és karton 

20 01 02 üveg 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 
37-től 

20 01 39 műanyagok 

20 03 01 egyéb települési hulladék, 
ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

Összesen: 4 000 

Veszélyes hulladékok 

13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 

Gépek meghibásodása  

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

15 02 02* 

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

Összesen: 400 

 
A hulladékok keletkezése okozta hatás elviselhető. 
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6.3.7 Zaj 
 
6.3.7.1 A telephely zajforrásai 
 
A tervezett tevékenység megvalósítása során a zajforrások a rakodást végző munkagépek, 
teherautó, illetve a törő-osztályozó munkagép. 
A tevékenységet csak a nappali időszakban végzik. Az egyes gépek üzemelése időszakos jellegű 
naponta maximum néhány órát vehet igénybe. 
 
A berendezések zajkibocsátását az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

24. táblázat: Munkagépek zajkibocsátása 

Munkagép 
Mennyiség 

(db) 
Zajteljesítmény 

szint (dB(A)) 
Üzemidő (h) 
nappal/éjjel 

Homlokrakodó 1 102* 6/- 

Lánctalpas kotró 1 103* 6/- 

Teherautó 1 98** 4/- 

Törő osztályozó 1 108* 4/- 

*: Irodalmi és mérési adat 
**: Irodalmi adat 
A mérési adatokból származtatott adatok a talajról történő visszaverődés mértékét 
tartalmazzák 

 
6.3.7.2 Zajterjedés számítása 
 
A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A 
szoftver számítási metódusként az MSZ ISO  9613-2 – Hangterjedés a szabadban c nemzetközi 
szabványt használja. 
 
A számításokat a korábban bemutatott M1-M3 mérési pontokra határoztuk meg. 
 
A zajforrások helyét az alábbi ábrán mutatjuk be: 



KIMURA KFT. – NEM VESZÉLYE HULLADÉK HASZNOSÍTÁS 

ELŐZETES VIZSGÁLAT 

 

 46 

 
18. ábra: Telephely zajforrásai 

 
A részletes számítások a mellékletben megtalálhatóak, az eredményeket az alábbi táblázatban 
mutatjuk be: 
 
A zajterhelés várható nagyságát a határértékekkel összevetve az alábbi táblázatban mutatjuk 
be: 

25. táblázat: Vizsgálati pont zajterhelése 

Vizsgálati pont 
Megítélési szint,  

LAM (dBA)  
Határérték  
LTH (dB(A)) 

M1 46 50 

M2 39 60 

M3 38 45 

 
A táblázat alapján látható, hogy a határértékek teljesülnek. 
 
A számításokkal párhuzamosan elkészítettük az üzemelés zajtérképét, melyet az alábbi ábrán 
mutatunk be: 
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19. ábra: Üzemelés zajtérképe 
 
6.3.7.3 Hatásterület lehatárolás 
 
A tevékenységből származó zaj hatásterületének megadásához a vonatkozó 284/2007. 
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk. 
 
„6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a határérték,  
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,  
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,  
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.” 

 
A helyszíni vizsgálati eredmények alapján a védendő létesítmények környezetében egyéb 
hasonló megítélés alű eső zajforrás nem volt érzékelhető. A tapasztalható alapzajt a 
közlekedési zaj okozta. A hatásterület feltételrendszerét az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
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26. táblázat Hatásterületi követelmények 

Terület 
Hatásterület határa 

dB (A) 

a b c d e  

Rekreációs terület védendő 
létesítménnyel 

40 43 50 - - 

Üdülőterüelt 35 44 45 - - 

Gazdasági területek védendő 
létesítménnyel 

50 45 60   

Gazdasági területek - - - 55 - 

 
A hatásterület kiterjedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 
20. ábra: Zajvédelmi hatásterület 

 
A zajvédelmi hatásterület érinti a rekreációs területen lévő védendő létesítményeket. 
 
Közvetett hatásterület 
Az adatszolgáltatás szerint a tevékenység üzemszerű működése során naponta 34 teherautó 
elhaladásával lehet számítani. A forgalom a 6401 sz. bekötőutat illetve az M7 autópályát érinti. 
A kisebb forgalommal a bekötőút rendelkezik, melynek forgalmi adatait az alábbi táblázatban 
mutatjuk be: 
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27. Táblázat: 6401 mellékút vonatkozó szakaszának jelenlegi forgalma 

Járműkategória ÁNF (J/nap) 

Személygépkocsi 2317 
Kis tehergépkocsi 508 

Szóló autóbusz 79 
Csuklós autóbusz 0 

Közepes tehergépkocsi 27 
Nehéz tehergépkocsi 20 
Pótkocsis szerelvény 5 

Nyerges 9 
Speciális jármű 0 
Motorkerékpár 163 

Lassú jármű 12 

 
A táblázat alapján az összes napi forgalom 3290 jármű 
 
Részletes számítások nélkül is belátható, hogy az oda-vissza forgalommal számított 68 
teherautó 3 dB-es zajszint emelkedést nem okoz. 
 
Mindezek alapján közvetett hatásterület nem határolható le. 
 
Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység által okozott 
zajterhelés a vonatkozó határértékek alatt marad, a hatás mértéke elviselhető.  
A tevékenység megvalósításának zajvédelmi szempontból akadálya nincs. 
 
6.3.8 Havária 
 
Levegő 
Levegőminőséget befolyásoló havária tűzesemény esetén alakulhat ki, mely elsősorban külső 
körülmények (villámcsapás, emberi gondatlanság, szándékos gyújtogatás) hatására 
következhet be. 
 
Vizek 
A vizek minőségét befolyásoló havária emberi gondatlanság hatására következhet be. 
Felszín alatti vizek szennyezése a talajra került szennyezőanyag bemosódásakor következhet 
be. 
 
Föld 
A gépjárművek nem előírásszerű üzeme során meghibásodásból, illetve balesetből üzemanyag 
kerülhet a környezetbe, mely lokálisan elszennyezheti a talajt. 
 
Hulladék 
A tevékenység során a hulladékok nem előírásszerű kezeléséből adódó 
környezetszennyezésre, illetve balesetre számítani nem kell. 
 
Zaj 
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A tevékenység üzemelése során esetlegesen bekövetkező havária események zajhatása 
minimális.  
 
Élővilág 
A tervezési terület használati jellegéből adódóan havária bekövetkeztekor az élővilágot 
jelentős terhelés nem éri. 
 
A havária események hatása elviselhető. 
 
6.4 A felhagyás környezeti hatása 
 
A tervezett tevékenység felhagyásával a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom 
megszűnik, így a gépjárművek által okozott légszennyező anyag kibocsátás, valamint zajhatás 
is. Bontási munkálatok esetén a bontás időtartamáig a telephelyen üzemelő munkagépek és 
szállító járművek füstgázkibocsátása és zajterhelése jelent átmenetileg nagyobb környezeti 
terhelést. 
 
7 Éghajlatvédelmi szempontok érvényesítése 
 
7.1 Tervezett tevékenység érzékenysége az éghajlatváltozásra 
 
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a 
beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és 
outputjára gyakorolt hatásának a feltárása. 
 
Első lépésben meg kell határozni a projekt potenciális érzékenységét az éghajlati 
paraméterek teljes skálájára (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal 
összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály).  
 
A projektek potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét 6 tényező szerint lehet 
osztályozni: 
 
1. projekthelyszínen található eszközök és folyamatok,  
2. termelési tényezők (víz, energia stb.),  
3. termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket),   
4. közlekedési kapcsolatok,  
5. a projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások, 
6. a projekthelyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák, 
melyeket a projekt, illetve a projekt adaptációs intézkedései befolyásolhatnak. 
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28. táblázat: A tervezett tevékenység érzékenységének vizsgálata 

Éghajlati paraméter változása 
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Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  nem nem nem nem nem nem 

Nyári napok számának növekedése  
(napi max. > 25 °C)  

nem nem nem nem nem nem 

Fagyos napok számának csökkenése  
(napi min. < 0 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

Hőségnapok számának növekedése  
(napi maximum ≥ 30 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

Éves csapadékmennyiség csökkenése nem nem nem nem nem nem 

Csapadékos napok számának csökkenése  
(napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

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

nem nem nem nem nem nem 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése nem nem nem nem nem nem 

Csapadék évszakos eloszlásának változása nem nem nem nem nem nem 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés nem nem nem nem nem nem 

Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

nem nem nem nem nem nem 
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7.2 Tetvezési terület kitettsége természeti veszélyforrásoknak 
 
A kitettség alapvetően egy helyszínhez kapcsolódó tulajdonság, jelen esetben elsősorban a 
projekt megvalósításának helyszínéhez. A kitettség elemzése arra ad választ, hogy egy adott 
projekthelyszín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak (pl. a 
helyszínen jelentkezhet-e potenciálisan árvíz, villámárvíz, aszály, stb.) 
 

29. táblázat: A tervezett tevékenység kitettségének vizsgálata 

Éghajlati paraméterek változása Kitettség Hatások elemzése 

1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

2 Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

3 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

4 Csapadék intenzitásának 
növekedése 

fokozottan kitett nem várható hatás 

5 Éves csapadékmennyiség 
csökkenése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

6 Csapadék évszakos 
eloszlásának változása 

átlagosan kitett nem várható hatás 

7 Aszályos időszakok hosszának 
növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

8 Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés a fagyos napok 
számában 

átlagosan kitett nem várható hatás 

9 Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

átlagosan kitett nem várható hatás 

10 Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

11 Évszakra nem jellemző 
időjárás gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

12 Villámárvíz előfordulásának, 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

fokozottan kitett nem várható hatás 

Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése nem nem nem nem nem nem 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

nem nem nem nem nem nem 

Aszály gyakoribb előfordulása nem nem nem nem nem nem 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása nem nem nem nem nem nem 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése nem nem nem nem nem nem 

Szélerózió nem nem nem nem nem nem 
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Éghajlati paraméterek változása Kitettség Hatások elemzése 

13 Belvíz gyakoriságának 
kialakulása növekszik 

átlagosan kitett nem várható hatás 

14 Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

15 Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása 

átlagosan kitett nem várható hatás 

16 Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése 

átlagosan kitett nem várható hatás 

17 Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások nyári kisvízi készletének 
csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín 
alatti vízkészletek csökkenése) 

átlagosan kitett nem várható hatás 

 
7.3 Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 
 
A fenti táblázat alapján látható, hogy a tervezett létesítmény esetében nem szükséges az 
éghajlat változás hatásaihoz való alkalmazkodás 
 
7.4 A feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képesség 
 
A tervezett tevékenység várhatóan nem lesz hatással a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 
 
A tevékenység leírása, valamint a környezeti hatások értékelése alapján megállapítható, hogy 
a tervezett tevékenység környezeti hatása nem jelentős.  
A tevékenységre legnagyobb negatív hatása a gyakoribb szélsőséges (viharos) időjárási 
eseményeknek lehet, amely szélsőséges esetben bevételkieséssel járhat. 
A tevékenység környezeti hatása a következő 30 éves időtartamban sem lesz releváns a 
klímaváltozási folyamatok szempontjából.  
 
8 Országhatáron átterjedő hatás bekövetkezésének valószínűsége 
 

A tervezett tevékenységből országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható. 
 
9 Összefoglalás 
 

A KIMURA Kft. Siófok belterületén lévő telephelyén hulladékhasznosítási tevékenységet kíván 
végezni. 
 
A tervezett tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. 
(XII. 25.) számú Kormányrendelet 3. mellékletének 107. pontja alapján a környezetvédelmi 
hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 
kötelezett tevékenység. 
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A Kft. megbízása alapján elkészítettük a tervezett tevékenységre vonatkozó 314/2005. (XII. 
25.) számú Kormányrendelet 5. mellékeltének megfelelő Előzetes Vizsgálati Dokumentációt. 
A vizsgálat során az alábbiakat állapítottuk meg: 
 
9.1 A létesítés időszakában 
 
A levegőt, mint környezeti elemet érintő hatások hatásterülete a létesítés időszakában a 
tervezési terület mértani középpontjától számított 100 m sugarú kör. A tevékenység során 
határérték túllépés nem történik. Az okozott hazások elviselhetőek. 
 
A felszíni és felszín alatti vizet érintő hatások nem jelentkeznek.  
 
A talajt érintő hatások kizárólag a tervezési területen belül jelentkeznek. A hatásterület csak 
a tervezési területet érinti. 
 
Az élővilágot érő érintő károsító hatások a tervezési területen belül jelentkeznek, a hatások 
átmenetiek. A hatásterület csak a tervezési területet érinti, elviselhetőnek minősíthető. 
 
Az épített környezetre vonatkozó hatás semlegesnek tekinthető. 
 
A keletkező hulladék a tervezési területet érinti, a hatásterület megegyezik a tervezési terület 
határaival. 
 
Zaj estében tényleges hatásterület a zajforrások mozgása miatt kismértékben állandóan 
változik. A hatásterület számítással lehatárolásra került. Az okozott hatás elviselhetőnek 
minősíthető. 
 
9.2 A megvalósulás időszakában 
 
A levegőt, mint környezeti elemet érintő hatások hatásterülete a megvalósulás időszakában a 
tervezési terület mértani középpontjától számított 65 m sugarú kör. A tevékenység során 
határérték túllépés nem történik. Az okozott hazások elviselhetőek. 
 
A felszíni és felszín alatti vizet érintő hatások nem jelentkeznek.  
 
A talajt a megvalósulás során újabb hatások nem érik, a hatás semlegesnek tekinthető.  
 
Az élővilágot érintő károsító hatások, mivel korábban sem volt természetes növényzet a 
területen, ezért a hatást semlegesnek tekintjük. 
 
Az épített környezetre vonatkozó hatás semlegsnek tekinthető. 
 
A keletkező hulladék a tervezési területet érinti, a hatásterület megegyezik a tervezési terület 
határaival. 
 
Zaj estében a hatásterület számítással lehatárolásra került. Az okozott hatás elviselhetőnek 
minősíthető. 
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9.3 A felhagyás időszakában 
 
A felhagyás időszakának hatásterülete megegyezik a létesítés hatásterületével. 
 
9.4 Hatásterület által érintett ingatlanok 
 
Az egyesített hatásterülettel érintett ingatlanokat az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 
21. ábra: Egyesített hatásterület 

 
A hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti: 
 

30. táblázat: Hatásterülettel érintett ingatlanok 

hrsz művelési ág 
Rendezési terv szerinti 

besorolás 

3362/7 Kivett porta és raktárépület és udvar 

Gip – Gazdasági ipari terület 

3364 Kivett gazdasági épület és telephely 

3365/2 
Kivett egyéb épület és műhely és 

udvar 

3362/3 Kivett beépítetlen terület 

3360/1 Kivett út 

33360/7 Kivett udvar és üzemi épület 

3358/12 Kivett telephely 

3358/13 Kivett udvar és üzemi épület 

3358/14 Kivett út 
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3358/10 Kivett út 

3358/11 Kivett telephely és irodaház 

3354/3 Kivett telephely és üzemi épület 

3354/2 Kivett telephely és üzemi épület 

3289/2 Kivett üzlet - szállásépület K-rp – Rekreációs park 

 
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a 
környezetre jelentős hatást nem gyakorol. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2021. február 22. 
 
 
 
 
 Dantesz Attila 
 Környezetmérnök 

 
 
 Bruckner Attila 
 Táj- és természetvédelmi szakértő 

 
 
 Major Balázs 
 Környezetvédelmi szakértő 

 
 
 
 
 
 

 
Mellékletek 
1. sz. melléklet: Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat 
2. sz. melléklet: Meghatalmazás 
3. sz. melléklet: Szakértői jogosultságok 
4. sz. melléklet: Egyesített hatásterület 
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1. sz. melléklet 
 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat 
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2. sz. melléklet 
 

Meghatalmazás 
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3. sz. melléklet 
 

Szakértői jogosultságok 
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4. sz. melléklet 

 
Egyesített hatásterület 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DANTESZ
ATTILA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.22. 17.04.46


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DANTESZ ATTILA
Születési hely: SZENTES
Születési dátum: 1979.12.22.
Anyja neve: DANTESZ IRÉN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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