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1. ELŐZMÉNYEK 
 

A Geoconstans Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Külső Kőrösi út 40.) a Szabadszállás, hrsz.: 

0262/38 alatti telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván folytatni. 

A telephelyen folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenységek összegezve az alábbiak: 

• nem veszélyes hulladék tárolása, előkezelése és hasznosítása >10 t/d kapacitással. 

 

A hulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. 

melléklete 107. pontja alapján előzetes vizsgálatköteles tevékenység. 

 

A Geoconstans Kft. megbízta Orsós-Berta Ildikó környezetvédelmi szakértőt, hogy az előzetes 

vizsgálati dokumentációt elkészítse, és az eljárást a környezetvédelmi hatóságnál lebonyolítsa. 

A meghatalmazást 1. sz. mellékletként csatoljuk. 

 

Jelen dokumentáció a tervezett hulladékkezelési technológiák környezeti hatásaira irányuló 

előzetes vizsgálatra irányul. 

 

2. ALAPADATOK 
 

Engedélyes adatai 

 

Neve: GEOCONSTANS Környezetvédelmi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  GEOCONSTANS Kft. 

Székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 40. 

Statisztikai számjele: 14461422-2219-113-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-122917 

Adószám:  14461422-2-13 

Egyéb cégadatot az 2. sz. mellékletként csatolt cégkivonat tartalmazza. 
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Telephely adatai 

 

Címe: HU-6080 Szabadszállás, 0262/38. 

Helyrajzi száma: 0262/38  

Használatának jogcíme: bérlő  

Súlyponti koordináta: EOV X = 173 249 m 

EOV Y = 665 053 m 

A telephely tulajdoni lapját, illetve a bérleti szerződést 3. sz. mellékletként csatoljuk.  

 

3. AZ ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 
 

3.1. Az érintett terület elhelyezkedése 
 

A telephely Szabadszállás külterületén a 0262/38 hrsz-ú földrészleten található. A telehely 

közvetlen szomszédságában egy állattartó telep található, valamint raktározási tevékenységet 

folytatnak.  

A telephely szilárd burkolatú útról közelíthető meg. 

 
1. ábra Telephely elhelyezkedését ábrázoló térkép (forrás: ekozmu.e-epites.hu) 

 

A telephely teljes területe 9.577 m² kivett major művelési ágú. A terület a rendezési terv szerint 

ipari terület (Gip-1). 
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2. ábra Részlet Szabadszállás Építési Szabályzatából 

 

A telephelyen már megtalálható egy kb. 600 m² hasznos alapterületű csarnoképület, beton 

burkolattal ellátott hulladék előkezelő- és tároló térrel, valamint egy szociális épület. A 

telephely hátsó (a szociális épület mögötti) telephelyrészen újabb hulladéktároló helyeket 

kívánnak kialakítani, valamint itt kerülne kialakításra egy inert hulladékkezelő és tárolótér is.  

 

A telep tervezett elrendezése: 

 
3. ábra: A telep elrendezése 

 
 
 

kialakítandó hulladéktároló 
hely R3 technológiához rész 

meglévő, szilárd burkolatú 
telephely rész épületekkel 

tervezett inert hulladékkezelő telep 

I. 

II. 
III. 

I. 

II. 

III. 
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A telep létesítményeinek területfoglalása: 
 

kb. 600 m² hasznos alapterületű meglévő csarnoképület 

kb. 485 m² meglévő irodaépület egyéb helyiségekkel 

kb. 75 m² kültéri kezelőtér (kültéri darálóegység és rakodótér a csarnoképület mögött) 

kb. 1813 m² tervezett inert hulladéktároló és -kezelőtér (III. terület) 

kb. 4.011 m² tárolótér (I. és II. területen tervezett) 

kb. 2.590 m² belső közlekedési út 

A telephely elhelyezkedését a 4. sz. mellékletként csatolt átnézeti helyszínrajz, a telephelyen 

kijelölt létesítmények ábrázolását pedig az 5. sz. mellékletként csatolt részletes helyszínrajz 

szemlélteti. 

 

3.2. Földrajzi környezet és a térség környezeti állapotának ismertetése 
 

3.2.1. Az érintett terület természetföldrajza 

 

Szabadszállás az Alföldön, Bács-Kiskun megyében található. Természetföldrajzi 

elhelyezkedését tekintve a Duna-Tisza közi síkvidéken belül a Solti-sík kistáj keleti részén 

terül el. A kistáj 93,7 és 123,7 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. A K-i rész 

alacsony árterei és eltagolt szikes laposai 94-96 m közötti abszolút magasságban találhatók.  

Átlagos relatív reliefe 4 m/km2, mely kelet felé csökken.  

A kistáj keleti része, a telephely térsége rossz lefolyású alacsony síkság orográfiai 

szempontból enyhén hullámos síkság, melyen mésziszapos, szikes elzárt laposok is 

megtalálhatók. 

 

3.2.2. Földtani és talaj adottságok 

 

Földtan 

Az alaphegységet jórészt mezozoos kőzetek alkotják. Az erre lerakódott képződmények felső 

részét alkotó pannóniai rétegekre 40-60 m vastag dunai eredetű durva folyami hordalék 

települ. Ez az üledéksor észak felé fokozatosan elvékonyodik, és átlag 10-20 m vastagságú 

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

mennyiségű vizet tárol, s jelentős tömegű hasznosítható kavics nyersanyagot szolgáltat. A 

legnagyobb kavicskészletek Szalkszentmárton és Solt környékén találhatók. A felszínen, ill. 
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a felszín közelében a holocén öntéshomok, ill. a homokosabb öntésagyag az uralkodó. A 

feltöltött morotvákat lápi, réti agyag tölti ki. 

 

A telephely a felső pleisztocén korú folyóvízi eolikus homok képződmény déli részén 

helyezkedik el (ld. 4. ábra 8Q). A telephely kötelében húzódik a futóhomok (6Q), illetve a 

középső-felső-pleisztocén folyóvízi üledékek (9Q).  

 
4. ábra: A térség felszíni földtani képződményei (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu) 

 

Talaj 

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

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

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

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

területi kiterjedésűek (27%). Kedvező mezőgazdasági jellemzőik és jó termékenységük (int. 

95-120) révén főként szántóként (90%) hasznosíthatók. A mélyben sós réti talajok területi 

kiterjedése 21%. Termékenységük ugyan a réti csernozjom talajokénál kedvezőtlenebb, 

mezőgazdasági hasznosításuk azokéval megegyezik. Solttól É-ra és Bölcske térségében a Na-

os talajvízű területeken a szoloncsák-szolonyec talajok számottevő (20%) területet foglalnak. 

Mezőgazdasági hasznosításuk nem gazdaságos, florisztikailag értékes sziki vegetációjuk 

miatt azonban természetvédelem alatt állnak. Kisebb (5%-os) területi kiterjedésben a 

szolonyeces réti talajok és a szikesség által kevéssé befolyásolt termékenységű, mélyben 

szolonyeces réti talajok (1%) fordulnak még elő. Több kisebb területű foltra különülten 

telephely 

https://map.mbfsz.gov.hu/
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humuszos homoktalajok (8%) fordulnak elő természetközeli és vetett homoki gyepekkel 

(25%). Döntő többségük mezőgazdaságilag hasznosítható; szántóként 50%, szőlőként 5%, 

erdőként pedig 15%-uk. A talajvízhatás alatti réti talajok, öntés réti talajok, lápos réti talajok, 

nyers öntések csupán kis területen fordulnak elő. A magasabb térszínek löszös üledékein a 

csernozjom barna erdőtalajok (2%) és a mészlepedékes csernozjom talajok (6%) fordulnak 

elő. E talajtípusok nem alkotnak összefüggő foltokat, ezért szántóként csupán 25%-25%-ban, 

szőlőként azonban 60%, ill. 15%, erdőként pedig 5% és 25%-ban hasznosíthatók. A 

mészlepedékes csernozjom talajok településsel elfoglalt részaránya jelentős (35%). 
 

3.2.3 Hidrológiai viszonyok 

 

Felszíni víz 

A kistáj nyugat felől a Duna Rácalmás-Bölcske közötti 37 km-es szakaszára támaszkodik. 

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

csatorna, 12 km, 47 km²). K-i szélén halad a Duna-völgyi-főcsatorna 33 km hosszú, 1451 km²-

es vízgyűjtőjű É-i szakasza. A Duna-völgyi-főcsatorna a telephely szélétől kb. 230 m 

távolságra húzódik. Jelentősebb mellékcsatornái: XXX. csatorna, a XXXI Apali-csatorna, 

XXII. Felső-adacsi csatorna, V. (33 km, 286 km²), XV. (20 km, 383 km²), XIX. (38 km, 354 

km²), utóbbiak azonban a szomszédos Kiskunsági-homokhát időszakos vizeit is levezetik. Az 

időszakos belvizeket több száz km-es csatornahálózat vezeti a főcsatornákba. A terület 

egyébként gyér lefolyású, vízhiányos. A vízjárási adatok csak a Dunára jellemzőek, mert a 

csatornákét mesterségesen irányítják. A Duna vízjárását a tavaszi és nyár eleji árvizek, 

valamint az őszi kisvizek jellemzik. A víz minősége a Dunában II. osztályú, a terület 

kisvízfolyásait általában a települések szennyvizei terhelik.  

A kistájnak 27 állóvize van. Ezek nagyobbrészt a szikes laposok időszakos tavai (17 db, 294 

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

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

legközelebb eső a Szabadszállási Nagy-tőzegtó, mely a telephely szélétől kb. 150 m távolságra 

Ny-i irányban található. 

 

A telep a felszíni vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, azokba szennyvízbevezetés nem 

várható. 

 

 



Geoconstans Kft. előzetes vizsgálat E-179/2021. 

10 
 

Felszín alatti víz 

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

A talajvíz kémiai jellege általában kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Solttól É-ra a 

nátriumos típus is nagy területet ural. Keménysége 15-25 nk° közötti, mely a települések 

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

ingadozik.  

 
5. ábra: talajvíztükör nyugalmi szintje felszín alatt (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) 

 

A térség ártézi kutakkal rendelkezik, ezek átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t. A 

nagyszámú artézi kút kihasználását korlátozta a nagy vastartalom és a keménység.  

 

Szabadszállás a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő település. A nitrátérzékeny területek 

listáját a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről 

szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelettel állapították meg. 

 

A telephely a DUY83Y19 blokkazonosítójú területen található, mely B típusú 

nitrátérzékeny terület. 

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

7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpont, valamint b) pont bb) alpont 

telephely 

Szabadszállás 
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alapján került kijelölésre a nitrátérzékeny terület, azaz: 

• valamennyi ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározó és vízgyűjtőterülete; 

• annak a felszíni víztestnek a közvetlen vízgyűjtőterülete, amelyben a nitráttartalom 

ivóvíz célú használat esetén meghaladja, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat 

alkalmazása nélkül meghaladhatja a 25 mg/l értéket; 

• üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel 

külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterülete. 

 

A telep közelében található fúrások: 

 
6. ábra: telephez legközelebb eső adattári fúrások (https://map.mbfsz.gov.hu/furas_adattar/) 

 

K-184 

K-251 

K-250 

K-180 

K-178 

K-179 

telephely 
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A telephely területe az sp.1.14.2 sekély porózus felszín alatti víztest K-i szélén található, ahol 

a feláramlás a jellemző, a teleptől kb. 70 m távolságra húzódik leáramlási rezsimmel jellemző 

sp.1.14.1 sekély porózus felszín alatti víztest határa (ld. 7. ábra) 

 

 
7. ábra: Felszín alatti víztest (forrás: https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02) 

 

A telephely nem érinti a szabadszállási vízmű vízbázis (ALG623) becsült hidrogeológiai 

védőterületét, mely több mint 2,9 km-re található a telephelytől. 

telephely 
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8. ábra: Hidrogeológiai védőterület és a tervezett létesítmény elhelyezkedése 

 

3.2.4. Éghajlati viszonyok, levegőminőség 

 

Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napfénytartam 2000-2020 óra; a nyári 

évnegyedben 780-790, a téliben kevéssel 180 óra fölötti napsütés a valószínű. Az évi 

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

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

198-200 napon át tart. Ápr. 4-5. és okt. 25-30. között, azaz mintegy 200-205 napon át nem 

valószínű, hogy a hőmérséklet fagypont alá csökken. Az abszolút hőmérsékleti maximumok 

sokévi átlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C. A csapadék évi összege 530-550 mm 

szokott lenni, a tenyészidőszaké pedig 310-320 mm. A legtöbb, 24 óra alatt lehullott csapadék 

168 mm volt, s ezt Apostagon mérték. A téli félévben 30-32 napon át borítja a talajt hótakaró, 

az átlagos maximális vastagsága 20 cm körüli. 

A légnedvesség éves átlaga 7,6 %. A párolgás mértéke meghaladja a csapadék mennyiségét: 

szabad vízfelületen 650-750 mm. Az északi és az északnyugati szélirány a legjellemzőbb, de 

gyakoriak a Duna völgy vonalát követő déli szelek is. Az erős feláramlás, valamint a Duna 

eltérő sebességű felmelegedése miatt gyakoriak a viharos erejű szelek. A térség uralkodó 

széliránya a D-DK-i irányú. 

 

 

telephely 
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Szélirány megoszlása Szabadszállás környezetében (%): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadszállás a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet szerint a 10. zónacsoportba (az ország többi része kivéve a kijelölt városok) 

tartozik. A település a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, és a szén-monoxid vonatkozásában F 

kategóriába sorolt, míg a szilárd (PM10) szennyezőanyag alapján E minősítést kapott. 

Az F kategóriára jellemző, hogy a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöb alatt maradt, az 

E-érték azokon a területeken jellemző, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöb és a 

légszennyezettségi határérték közötti, azaz:  

SO2 F ⇒ 50 µg/m³ alatt 

CO F ⇒ 2500 µg/m³ alatt 

NO2 F ⇒ 50 µg/m³ alatt 

Szilárd (PM10) E ⇒ 10-14 µg/m³ 

 

A telephely Szabadszállás külterületén, ipari övezetben található. A telephelyet mezőgazdasági 

és ipari környezet veszi körül, a telephely mellett D-i irányában egy állattartó telep található.  

 

3.2.6. Természetvédelem, tájvédelem 

A térség természetvédelmi és tájvédelmi leírását a 6. sz. mellékletként csatolt szakvélemény 

ismerteti. 

 

3.2.7. Zajvédelem 

 

A tágabb környezet főbb zajforrásai az ipari létesítmények, a közutak, illetve a vasútvonalak.  

A közúti közlekedés okozta zajterhelés a tranzit utakon a legnagyobb.  
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A térségben elsősorban az 52-es főút jelent komoly terhelést mind a határértékek, mind a 

védendő létesítmények szempontjából. Ez az út azonban nem érinti Szabadszállás lakott 

területét. A telepehelyhez vezető út részben az 5214-es számú közúton bonyolódik, melyről 

leágazik a Felsőszőlők tanya elnevezésű szilárd burkolatú külterületi út.  

A település külterületén létesült ipari területek zajhatása azok közvetlen környezetére 

koncentrálódik. 

 

A telephely a település belterületétől távol (kb. 2,2 km távolságra) található, így annak 

zajhatása nem érinti Szabadszállás lakott területét. Azonban a telepre irányuló forgalom 

várhatóan némileg növekvő zajterhelést okoz a település belterületén. 

 

A telephely Szabadszállás külterületén, a HÉSZ szerint ipari területen (Gip-1) helyezkedik el. 

Környezetében egy állattartó telep és raktározással foglalkozó vállalkozás telephelye 

található.  

A telephez egyik legközelebb eső védendő homlokzatai a térség tanyaépületeinek 

homlokzatai: 

Szabadszállás  

1. Hrsz.: 0256/4 kb. 430 m a telephely szélétől mérve  

2. Hrsz.: 0256/3 kb. 400 m távolságra DNY-i irányban a telep szélétől  

3. Hrsz.: 0295/3 kb. 370 m távolságra K-i irányban a telephatártól  

A legközelebb eső védendő homlokzatok mindegyike Má-1 általános mezőgazdasági 

övezetbe sorolt. 

Az 1. és 2. ponttal jelölt ingatlan irányában a telephely hulladékgazdálkodási tevékenységébe 

bevont területét kb. 2 m magas zajcsillapító hatású kerítés határolja. A kerítésen túl kb. 20 m 

széles erdősáv található, melyen túl szántóterületek, Szabadszállási Nagy-tőzegtó és a Duna-

völgyi-főcsatorna húzódik.  

A 3. ponttal jelölt ingatlan irányában szintén zöldfelületek, szántók találhatók, illetve ott 

húzódik a telepre irányuló szilárd burkolatú út is. 
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9. ábra: Zajvédelmi szempontból figyelembe veendő legközelebbi védendő területek 

 

  

1. számítási pont 
3. számítási pont 

2. számítási pont 

kialakítandó telephely rész 

meglévő telephely rész 

tervezett inert hulladékkezelő- és tároló tér 
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4. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 
 

4.1. Tervezett tevékenység célja 
 

A GEOCONSTANS Kft. nem veszélyes hulladék tárolását, előkezelését és hasznosítását 

tervezi. 

 

A Kft. telephelyén folytatni kívánt tevékenység TEÁOR kódja: 

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

38.21  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.32  Hulladék újrahasznosítása 

A tevékenység besorolása és megnevezése a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete 

szerint: 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése 

(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a 

művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi 

anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés 

formájában történő visszanyerését) 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában 

foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok 

újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, 

valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 

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

műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, 

aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.) 

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 

[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol 

az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

 

A 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti előkezelési kódok: 

− E02-01 szeparálás 
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− E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), 

− E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) 

− E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

− E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

− E02-16 keverés (különböző hulladékok, illetve hulladékok és más anyagok 

összekeverése) 

 

A fenti tervezett tevékenységek egy része az Európai Unió irányelveinek megfelelően a 

hulladékok hasznosítását, illetve a hasznosításra előkészítést célozzák meg, ezzel 

összességében a környezet terhelésének csökkentését szolgálják.  

 

A Kft. a hulladékgazdálkodási rendszer keretében a szabadszállási telephelyén építési-bontási 

hulladék feldolgozását is tervezi. Ennek elsődleges célja a gazdaságban alkalmazható 

alapanyag előállítása. A tört inert hulladékot terület feltöltésekhez, utak kialakításához, 

felújításához értékesítik. 

A fentiek figyelembevételével a kialakítandó építési és bontási hulladék kezelés általános céljai 

a következők: 

- a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése és annak hasznosítása; 

- az ásványkincs-felhasználás (kő, kőzúzalék, kavics, homok) csökkentése az építési és 

bontási hulladékok hasznosításával; 

- az illegális lerakás csökkenésével és az ezzel járó környezetszennyezés megszüntetése; 

- a környezettudatos szemléletformálás elősegítése. 

 

A tervezett tevékenységek számításba vett változatainak alapadatai 

 

A tervezett tevékenységek alternatívája az ártalmatlanítás. Az EU 2008/98/EK hulladék 

keretirányelv szerint az ártalmatlanítással szemben elsőbbséget élvez a hasznosítás.  

 

Ugyanezt támasztja alá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is, mely szerinti 

hulladékhierarchia is az újrahasználatra való előkészítést és az egyéb hasznosítást preferálja 

az ártalmatlanítással szemben. 
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4.2. Alapadatok 
 

4.2.1. A tervezett tevékenység volumene 

 

A tervezett tevékenység két fő hasznosítási technológiára bontható: 

• R3 hulladékhasznosítási technológia, illetve 

• R5 (inert) hulladékhasznosítási technológia. 

 

R3 hasznosítás és az ahhoz tartozó tárolás, előkezelés volumene 

 

A Szabadszállás, 0262/38 hrsz.-ú telepen gyűjteni, előkezelni, majd hasznosítani kívánt nem 

veszélyes hulladék mennyisége, melyet a Kft. az R3 hasznosítási technológiában tervez 

felhasználni: maximum 30.000 t/év. Évi kb. 300 munkanappal számolva a hasznosítás 

átlagosan 100 t/d kapacitást jelent. 

A technológiába bevonni kívánt berendezések minimális kapacitása 9 t/h, azaz az éves 

feldolgozandó mennyiség minimálisan 3334 üzemórával feldolgozható, az átlagos napi 

kapacitás kényelmesen biztosítható lesz a tervezett 3 műszakban. 

A tervezett technológiára használt telephelyrész üzemeltetése évi 300 munkanappal történik 

hétfő-péntekig háromműszakos (0-24 óra közötti időszakban), szombaton pedig félműszakos 

(8-12 óra közötti időszakban) munkarendben. 

A telephely dolgozói létszáma várhatóan 6 fő lesz. 

 

A telephelyre irányuló gépjárműforgalom várhatóan 300 munkanappal számolható. A 

telephelyen gyűjteni és kezelni kívánt hulladékok összes mennyisége 30.000 t/év, melynek 

telephelyre történő szállítása során átlagosan 10 t/tgk. szállítási kapacitással számolva kb. napi 

10 nehézgépjármű fordulóval számolhatunk. A termékek kiszállításakor a nagyobb fajsúly 

miatt a szállítási kapacitás is megnő (átlag 20 t/forduló), mely várhatóan átlag napi 5 

nehéztehergépjármű fordulót jelent. 

A fentiek alapján az R3 hasznosítási technológiával összefüggő, telepre irányuló össz 

tehergépkocsi forgalom kb. 15 forduló/nap, mely kb. évi 4.500 fordulót jelent. 

 

A tevékenységhez betárolandó hulladékok gyűjtésére összesen 1.135 m² tárrolótér kerül 

kijelölésre. A tárolóterekre egyszerre betárolandó hulladékok mennyiségét a 7. sz. 

mellékletként csatolt táblázat tartalmazza. 
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R5 hasznosítás és az ahhoz tartozó gyűjtés, előkezelés volumene 

 

A telephely azon területe, mely az inert hulladékkezelésre kerül kialakításra kb. 1.813 m², 

ebből a gépi berendezések és kezelőtér helyigénye kb. 180 m², azonban erre a célra 227 m² 

alapterületű kezelőtér kerül kijelölésre. A telephelyen elkülönítve tárolni kívánt építési-

bontási hulladékok tárolására kb. 904 m² áll majd rendelkezésre. Az építési alapanyagok (pl. 

darálék, vagy fa haszonanyag, mint kész termék) elhelyezésére kb. 340 m² terület áll 

rendelkezésre. Egy-egy depónia átlag alapterületét kb. 113 m²-re kalkuláljuk (kb. 4 m 

magasan). Ekkor kb. 360 m³ építési-bontási hulladék tárolható be 1-1 depóniába, így összesen 

kb. 2.880 m³, azaz összesen kb. 4.950 tonna tárolható be egyszerre a telepre.  

Az R5 hasznosítási technológiába bevonni kívánt inert hulladék mennyisége 20.000 t/év. 

Az inert hulladékhasznosítási technológiában használni kívánt törőgép kapacitása >170 t/h. 

Az inert hulladékok előkezelése, hasznosítását csak a nappali órákban kívánják végezni. A 

fenti adatok alapján az éves inert hulladékmennyiség feldolgozása összesen kb. 118 üzemórát 

vesz igénybe. 

 

A telepre tervezett inert hulladékkezelési technológiába bevonni kívánt 20.000 t/év össz 

mennyiségű hulladék a fajsúlyából adódóan kb. 850-950 fordulóval beszállítható a telepre. A 

telephelyre irányuló gépjárműforgalom várhatóan 300 munkanappal számolható az inert 

hulladék esetében is, hiszen a telephelyen munkavégzés történik, a telep nyitva lesz. Ez 

átlagosan kb. 3 fordulót jelent egy napra. 

Az inert hulladékból kinyert haszonanyag kiszállítása szintén átlag napi 3 fordulóval 

megoldható. 

 

A telephely teljes kapacitása mindkét hasznosítási technológia esetében úgy került 

kiszámításra, hogy a depóniák közti közlekedési utak is biztosítottak. 

 

4.2.2. A létesítmények, technológiák területigénye 

 
A Szabadszállás, hrsz.: 0262/38 ingatlanon megtalálható egy olyan épület, mely egy korábbi 

mezőgazdasági üzem épületeként használtak. Ez felújításra került, az épület elejében került 

kialakításra az adminisztratív feladatok ellátására szolgáló iroda, valamint a szociális 

helyiségek.  
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Az ingatlan hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt részei: 

kb. 600 m² hasznos alapterületű meglévő csarnoképület 

kb. 485 m² meglévő irodaépület egyéb helyiségekkel 

kb. 75 m² kültéri kezelőtér (kültéri darálóegység és rakodótér a csarnoképület mögött) 

kb. 3.580 m² tervezett inert hulladéktároló és -kezelőtér (III. terület) 

kb. 1.100 m² tervezett fásítás területe 

kb. 1.135 m² tárolótér (I. és II. területen tervezett) 

kb. 2.600 m² belső közlekedési út 

A létesítmények, kezelő és tárolóterek elhelyezkedését az 5. sz. mellékletként csatolt 

helyszínrajz szemlélteti. 

 

4.2.3. A tevékenység megvalósításához szükséges munkagépek, berendezések 

 

A telepre beszállítandó hulladékok és onnan kiszállítandó termékek mérlegelésére Róna Mg. 

Szövetkezet hídmérlegén, illetve saját tolósúlyos mérlegen kerül sor, a hulladék mennyiségétől 

függően. A Kft. tervezi a telephelyet is felszerelni 60 tonnás hídmérleggel, azonban ez egy 

későbbi beruházás tárgyát képezi. 

 

Az R3 technológiában használni tervezett gépek, berendezések: 

 

épületen kívül: 

• 1 db felhordószalag (REC-01) 

o befoglaló méretek (h x sz x m):  8079 x 1878 x 4893 mm 

o villanymotor teljesítménye: 3 kW 

• 1 db darálóegység (REC-02) 

o névleges térfogatáram: 60 m³/h 

o kapacitás:   9 t/h (műanyag és gumihulladék esetén) 

o befoglaló méretek (hxszxm): 5030 x 1850 x 3580 mm 

o meghajtómotor:  90 kW 

• 1 db szerviz felépítmény (REC-03) 

• 1 db szállítópálya (REC-04) 

o villanymotor telj.:  5,5 kW 
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épületen belüli berendezések: 

• 1 db felhordószalag (REC-05) 

o villanymotor telj.: 1,1 kW 

• 1 db készletező konténer (REC-06) 

• 1 db szervizfelépítmény (REC-07) 

• 1 db többcélú aprító (REC-08) 

o névleges térfogatáram: 12 m³/h 

o kapacitás:   9 t/h (műanyag és gumihulladék darálék esetén) 

o befoglaló méretek (hxszxm): 4400 x 3040 x 4625 mm 

o meghajtómotor:  200 kW 

• 1 db rázó-szállítószalag (REC-09) 

o villanymotor telj.: 3 kW 

• 1 db mágneses leválasztó (REC-10) 

o villanymotor telj.: 1,1 kW 

• 1 db csigás konvejor (REC-11) 

o villanymotor telj.: 8 kW 

o max. szállítóseb.: 10 m³/h 

• 1 db szerviz felépítmény (REC-12) 

• 1 db bolygó osztályozó (REC-13) 

o névleges kapacitás: 5 t/h 

o villanymotor telj.: 4 kW 

• 3 db csigás konvejor (REC-14, REC-15 és REC-16) 

o villanymotor telj.: 4 kW 

o max. szállítóseb.: 10 m³/h 

• 1 db extrúder (REC-17) 

o villanymotor telj.: 204 kW 

o névleges kapacitás: 1 t/h 

o fűtése:     elektromos 

o fűtési telj.:     10-16 kW 

o fűtési hőmérséklet: 50-300 °C 

o hűtőmotor telj.:   2 kW 

• 1 db présgép (REC-18) 
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o villanymotor telj.: 75 kW 

o nyomóerő: 320 t 

 

Az R5 technológiában használni tervezett gép, berendezés: 

• 1 db VZ 950 DK TITAN-105 típusú aprítógép (>170 t/h kapacitás anyagminőségtől 

függően) 

 

Fenntartjuk azt az eshetőséget, mely szerint a fa hulladékok (R3) kezelési technológiájában is 

ezt a gépet használná a Kft. aprításra. 

 

Alkalmazni kívánt rakodógépek: 

 

1 db WEIDEMANN 1160 eHoftrac rakodógép 

o hangteljesítmény szint: LWA = 92 dB 

o meghajtás módja: elektromos 

1 db elektromos targonca 
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10. ábra: A technológiában felhasználni kívánt gépsor ábrázolása 

 

4.3. A tervezett hulladékgazdálkodási technológia 
 

Beszállítás, mérlegelés 

A hulladékok telepre történő beszállítása tehergépjárművekkel történik. A Kft. rendelkezik 

hulladékszállítási engedéllyel, de a telepre történő hulladékszállítást más, 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítók is beszállíthatják. A hulladékszállítás 

dokumentumait a Kft., nem veszélyes hulladék esetén 5 évig megőrzi. 

A mérlegelést egyelőre bérmérlegeléssel oldják meg a Szabadszállás, Fekete tanya címen lévő 

telepen. A mérlegelésről mérlegjegy készül, mely alapján történik a beszállított 

hulladékmennyiségek dokumentálása, nyilvántartásba vétele. A későbbiek során a Kft. a 

telephelyére is tervez hídmérleget telepíttetni. 
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A telepről kiszállított haszonanyag, illetve hulladék mennyiségének lemérésére szintén a Róna 

Mg. Szövetkezet hídmérlegén, illetve a telepi 3 tonnás tolósúlyos mérlegen lehetséges. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékátvétel, nyilvántartás és a hulladékgyűjtés rendjét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően végzik majd. A hulladék nyilvántartása a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

alapján hulladékazonosító kódonként naprakészen fog történni. A hulladéknyilvántartást 

elektronikusan vezetik majd. 

A telepre beérkező, és onnan kiszállítandó hulladékmennyiségek a mérlegelést követően 

kerülnek rögzítésre. 

 

Hulladék betárolás, anyagmozgatás 

A beérkező hulladékok a fogadótérre kerülnek, majd onnan megtörténik a hulladék gyűjtésére 

kijelölt tárolóhelyre szállítása. A belső anyagmozgatásra elektromos rakodógép és elektromos 

targonca is rendelkezésre áll. A rakodás módja mindig a hulladék alaki és méretbeli 

jellemzőitől függ. 

 

A telephelyen a hulladék gyűjtését, átmeneti tárolását tervezik. A telephelyi gyűjtőhelyeket és 

a gyűjtés módját a 7. sz. mellékletként csatolt táblázatban részletezzük és azok 

elhelyezkedését az 5. sz. mellékletként csatolt részletes helyszínrajz szemlélteti. 

 

A csarnoképület és a két épület közötti telephelyrész padozata szilárd, egybefüggő vízzáró 

térburkolat, ahol a hulladékok elszóródása esetén is kizárt a környezetszennyezés esélye. 

 

A hulladékok gyűjtése az anyag minőségének megfelelően elkülönítetten történik. 

A kész termékek tárolására a csarnoképületben kerül sor. 

 

A hulladékok előkezelése és hasznosítása  

A technológiákban segédanyag-felhasználás nem történik.  

 

Előkezelés 

 

A betárolt hulladékokat a Kft. elkülönítetten gyűjti, azonban a végtermék típusától függően a 

hulladékokat összekeverik (E02-16 - keverés) egy, a Kft. által már jól ismert receptúra alapján. 
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Ilyen végtermék lehet pl. préselt raklap, préselt műanyag, gumi lapok, egyéb préselt termékek, 

stb. 

Abban az esetben, ha a Kft. más üzemekben felhasználható alapanyagot (pl. műanyag, vagy 

gumi granulátum, stb.), mint terméket gyárt, akkor a hulladékok minél nagyobb arányú 

szétválogatására (E02-05 vagy E02-06) kerül sor a végső felhasználó üzem minőség iránti 

igényei alapján. 

Tehát mindig a telepen előállítandó végtermék határozza meg, hogy a hulladékfeldolgozó 

gépsorra keverten, vagy elkülönítetten kerül a hulladék feladásra. 

A telepre beérkező vegyes összetételű hulladékokat (pl. vegyes csomagolóanyagok, vagy 

kompozit csomagolóanyag, stb.) szétválogatják és anyagminőség (E02-06) szerint tárolják 

feldolgozásig. A hulladékok alaki jellemzők szerinti válogatására (E02-05) is sor kerülhet 

abban az esetben, ha egymástól különböző frakciókat tartalmazó hulladékszállítmány érkezik 

a telepre. (Erre jó példa a műanyag csomagolási hulladék, mely lehet egyszerre műanyag láda, 

rekesz, fólia, PET, stb.)  

Abban az esetben, ha a hulladékok tárolása megkönnyíthető a tömörítéssel, bálázással (E02-

04) akkor a Kft. elvégzi ezt az előkezelést is. Ilyen lehet pl. a papír és karton csomagolási 

hulladék, vagy a műanyag csomagolási hulladék, stb. 

A Kft. a papír és karton csomagolási hulladékot (15 01 01) csak előkezeli, azaz szükség szerint 

válogatja, majd bálázva értékesíti.  

A műanyag csomagolási hulladékot (15 01 02) a papír és karton hulladékhoz hasonlóan 

válogatva, bálázva értékesítheti, vagy akár a saját hasznosítási technológiájában is fel tudja 

használni. 

 

Üzemcsarnokba tervezett R3 hasznosítási technológia 

 

azonosító megnevezés 
040108/S krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíté… 
040209/S társított anyagokból származó hulladék (impregnált… 
040222/S feldolgozott textilszál hulladék 
061303/S műkorom (carbon black) 
070215/S adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-… 
070213/S hulladék műanyag 

070299/S közelebbről meg nem határozott hulladék (gyártási selejt 
gumihulladék) 

120105/S gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 
120199/S közelebbről meg nem határozott hulladék  
150102/S műanyag csomagolási hulladék 
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150105/S vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 
150106/S egyéb, kevert csomagolási hulladék 
150203/S abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruház… 
160103/S hulladékká vált gumiabroncsok 
160119/S műanyagok 
160306/S szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 
170203/S műanyag 
191204/S műanyag és gumi 

 

A fent felsorolt hulladékokat a csarnoképület mögötti területen elhelyezett felhordó szalagra 

(REC-01) adagolják, mely a daráló egység (REC-02) garatjába juttatja a feldolgozandó 

hulladékot, ahol megtörténik a nagyobb frakciójú hulladékok durva őrlése (E02-03-aprítás). 

Az innen kikerülő kb. 4-40 cm közötti (beállításfüggő) átmérőjű darálék a szállítópályára 

kerül (REC-04), mely behordja a csarnoképületbe az elődarált hulladékot, mely a 

csarnoképületen belül elhelyezett felhordó szalagra (REC-05) jut. Ez a szalag hordja fel a 

többcélú aprító (REC-08) garatjába, ahol megtörténik a hulladék további őrlése (E02-03). A 

többcélú őrlőből kikerülő hulladék átmérője 0,5-5 cm közötti, mely szintén beállításfüggő. Az 

őrlőből kikerülő darálék egy mágnesen leválasztóra (REC-10) kerül, ahol megtörténik a 

fémtartalmú részek kiválasztása az őrleményből. Innen a fémmentesített darálék egy csigás 

konvejoron (REC-15) keresztül vagy a bolygó osztályozóba (REC-13) kerül, ahol megtörténik 

azok méret szerinti osztályozása és a granulátum, mint haszonanyag kiszállítás előtti tárolása, 

vagy pedig tovább halad a készletező konténerbe (REC-06), más nevén napi tárolóba. A 

készletező konténerből jut tovább az anyag az extrúderbe (REC-17), ahol massza képződik, 

majd megtörténik a formába öntés és a présgéppel (REC-18) történő tömörítés. Az előállított 

végterméket raktározzák, majd kiszállítják. 

 

Mind az előállítandó granulátum, mind pedig az üzemben előállított termék haszonanyagként 

kerül értékesítésre. 

A fenti technológia gépsorának elemeit a 10. ábra szemlélteti. 

 

A telepre érkeznek azonban olyan hulladékok is, melyek csak előkezelést igényelnek és nem 

kerülnek bele a hasznosítási technológiába, a Kft. azokra csak előkezelési engedélyt kér. A 

hulladékok listáját és azok kezelési módját tartalmazó táblázatot 7. sz. mellékletként 

csatoljuk.  
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Fa hulladékok hasznosítási technológiája 

 

A telepre érkeznek be olyan minőséggel és paraméterrel rendelkező fa hulladékok, melyek 

előkezelést (pl. darabolás) nem igényelnek, így energetikai célra történő értékesítése 

előkezelést nem igényel, tehát az adott azonosítóval rendelkező fahulladék előkezelés nélkül 

kerül hasznosításra. Vannak azonban olyan fahulladékok, melyek előkezelést (darabolás) 

követően kerülhetnek energetikai hasznosítás céljából értékesítésre.  

 

A Kft. a telephelyén a kizárólag szennyeződésmentes fa hulladékok hasznosítását tervezi. A 

telephelyre beérkező 150103 kódú fa raklapok kezelését oly módon tervezik, hogy azok 

feldarabolásra kerülnek. Ekkor a raklapokban található egyéb idegen anyagok (szög, kapocs, 

stb.) szükség szerinti eltávolítása is megtörténik, majd a hulladék faanyagot pedig 

tüzelőanyagként értékesítik. 

 

A bontásból származó 170201 fa hulladék hasznosítása úgy történik, hogy a fahulladékból 

az idegenanyagot (szög, kapocs, stb.) szükség szerint eltávolítják, majd feldarabolják és 

szintén tüzelőanyagként értékesítik. Előfordulhat azonban, hogy olyan fahulladék (pl. szarufa) 

kerül a Kft. birtokába, mely eredeti célra tökéletesen megfelel, úgy azt előkezelés nélkül 

kívánják értékesíteni. 

 

Inert hulladékok hasznosítási technológiája 

 

A Kft. az építési-, bontási hulladékok hasznosításához szükséges gépeket bérbe veszi. A bérbe 

vett mobil törőgép kapacitása: ~170 t/h. 

A hulladékok törőgépbe adagolását rakodógéppel végzik. 

A letört osztályozott anyagot frakciónként helyezik el a területen, ahonnan azt folyamatosan 

értékesítik. A bérelt törőgép kiválogatja a fémhulladékot, melyet szeparáltan gyűjtenek 

leadásig. 

A föld hulladékból annak érdekében, hogy azt haszonanyagként lehessen alkalmazni, az 

idegen anyagokat, hulladékokat kiválogatják. A kiválogatott anyagokat, hulladékokat 

konténerekben gyűjtik, és típusuktól függően adják tovább engedéllyel rendelkező kezelőnek 

(hasznosítás, vagy ártalmatlanítás). Azonban, ha a föld hulladékban építési-bontási törmelék 

(pl. beton, tégla, stb.) található, azt a telephelyi technológiába beviszik, azaz a telepre 

beszállított inert hulladékkal együtt kezelik. 
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A hulladékkezelési technológiákból kikerülő, a hasznosításra alkalmatlan hulladékot 

konténerekben gyűjtik, majd arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják tovább. 

 

Kiszállítás 

 

A hasznosításra szánt előkezelt hulladékok kiszállítását a Kft. vagy az általa megbízott vállalat 

szállítja el a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőkhöz. A telepen előállított 

termékek és granulátumok, mint felhasználható alapanyagok (végtermék) kiszállítása 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül is végezhető.  

 

A végtermék és a hulladékok kiszállítása során az anyagok mérlegelésére kerülnek. A 

mérlegelt súly alapján kerülnek a hulladék-nyilvántartásba a kiszállított hulladékok, illetve a 

másodlagos hulladékok mennyisége is. 

A telepen megtalálható lesz egy 3 t tolósúlyos mérleg is, mellyel az üzemcsarnokba tervezett 

technológiában keletkező termékek súlyát külön is meg tudják mérni. 

 

A Kft. rendelkezik hulladékszállítási engedéllyel a telepen keletkező másodlagos hulladékok 

elszállítására vonatkozóan, de a 2012. évi CLXXXV tv. 14.§ 1 (c) pontja alapján a Kft. saját 

gépjárművel hulladékgazdálkodási engedély nélkül is elszállíthatja elkülönítetten gyűjtött 

hulladékát a hulladékkezelőhöz.  

 

Segédanyag-felhasználás 

 

A hulladékgazdálkodási technológiákban segédanyag-felhasználással nem számolhatunk, az 

előállítandó termékek, alapanyagok, illetve másodlagos hulladékok, mind a telepre 

beszállítandó hulladék feldolgozása során keletkeznek. 

 

4.4. Bizonytalanságok, később rendelkezésre álló információk 
 

- A tevékenység volumene: A fenti megadott telephelyre tervezett tevékenység volumene 

nem jelenti a telephely maximális kapacitását, de a Kft. egyelőre ennyi hulladék 

feldolgozását tervezi.  
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- A működés várható időpontja: A tevékenység megkezdésének időpontja az 

engedélyeztetési eljárás lebonyolítása, illetve a kivitelezési munkák függvényében 

eltolódhat. 

- A kivitelezésre nincs szükség, mert a telephely létesítményei már léteznek, azok 

használatba vehetők. 

- A helyszín kiválasztását és a területigényt gondos felmérések előzték meg. 

- A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, és azok helye alapvetően nem 

változik, az esetleges hatósági előírásokon kívül rajtuk más nem módosul. A létesítmény 

tervei részletes műszaki számítások alapján készülnek. 

- A tevékenység kapcsolódó műveletei jól behatároltak.  

- A tervezett technológia jellemző adatai várhatóan nem változnak, a gépsor jelenleg is 

helyszínen megtalálható.  

- A teher- és személyszállítás igényét korábbi üzemeltetési tapasztalatok, illetve 

számítások alapján adtuk meg, így a bizonytalanság alacsony. 

 

A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a tevékenység megkezdése tárgyában 

bizonytalanságok nem sok területen merülnek fel. 

  

4.5. A tervezett tevékenység kapcsolata a területrendezési tervvel 
 

A telephely teljes területe 9.577 m² kivett major művelési ágú. A terület a rendezési terv 

szerint ipari terület, majorsági övezet (Gip-1). 

A telephelyre tervezett tevékenység nem ellentétes a ma hatályos szabályozási tervben 

foglaltakkal, a tevékenység megvalósulása a jelenleg érvényben lévő tervek módosítását nem 

teszi szükségessé. 

 

4.6. A tevékenység megkezdését követő új tevékenységek megvalósítása 
 

A Kft. nem tervezi a későbbiek folyamán a hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívüli 

egyéb tevékenység végzését.  

Engedélyeztetni kívánt egyéb hulladékfajták körének bővítése a későbbiekben a piaci igények 

függvényében előfordulhat, de a tervezés jelen szakaszában ez előre nem prognosztizálható.  
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A Kft. e tárgyi telephelyére a későbbiekben sem kíván a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

1. sz. mellékletének 49.-51. pontokban megjelölt tevékenységeket végezni.  

A tervezett tevékenység nem tartozik a R. 2. sz. mellékletének 5. pontjában szereplő 

tevékenységek közé, ezért a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez 

nem kötött. 
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5. KÖRNYEZETI IGÉNYBEVÉTEL, VÁRHATÓ KÖRNYEZETTERHELÉS 
 

5.1. A telepítés környezetre gyakorolt hatása 
 

Tekintettel arra, hogy a telephelyen a hulladékkezelő épület, valamint a hozzá tartozó szilárd 

burkolat jelentős része már megvalósult, így a telepítés környezetre gyakorolt hatásainál 

kizárólag csak a szociális épület mögötti térrészre tervezett hulladéktárolóhelyek kialakítását 

vesszük figyelembe. 

 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges létesítményeket, tárolóhelyeket a 

4.2.2. fejezet részletezi. A még hiányzó tárolóterek kialakítása úgy történik, hogy a jelenlegi 

burkolatlan felszínt elegyengetik, a talaj felső részét kb. 30 cm vastagságban letermelik, melyet 

a telep további zöldfelületén szétterítenek. A földmunkát, a viszonylag kis kiterjedés miatt 

elegendő 1 db munkagéppel végezni.  

 

A II. számú hulladéktároló hely aljzatának a kialakítása úgy történik, hogy a felső talajréteg 

letermelése után kb. 20-25 cm vastagságban zúzott követ terítenek szét és tömörítenek. 

Amennyiben a zúzott köre betonréteg is kerül, akkor azt mixerrel szállítják a beruházás 

helyszínére. A betonozás betonszivattyú segítségével történik. 

 

A kivitelezési munkák nappal, várhatóan egy műszakban történnek. 

 

A földmunka várhatóan kb. 1 hetet vesz igénybe, az aljzat kialakítás és az esetleges betonozás 

várhatóan 2-3 héten belül befejeződik. 

 

Az építési-bontási hulladékok kezelő és tárolóterét magába foglaló telephelyrész akkora részét 

szórják fel kezdetben más hulladékkezelőtől vásárolt darálékkal, amelyen a tevékenységet 

meg tudják kezdeni. A telep többi része burkolatlan, döngölt föld aljzatú terület, melyet 

folyamatosan, a már saját telephelyen inert hulladékból előállított darálékkal kívánnak 

folyamatosan burkolni. Ennek környezeti hatásával gyakorlatilag az üzemelés során 

számolhatunk.  
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5.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

 

Az építési munkák során fellépő környezeti levegőt terhelő hatások: 

 

• A kivitelezés során előforduló diffúz kiporlás. 

• Munkagépek kipufogógázainak kibocsátása, így különösen szén-monoxid, nitrogén-

oxidok, korom és szén-hidrogén. 

• Szállítójárművek kipufogó gázainak kibocsátása: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, 

korom és szén-hidrogén. 

 

A környezeti igénybevétel jellemzése 

 

• A diffúz kiporlás – főleg a földmunkák során – elkerülhetetlen. Hatása negatív, de 

elviselhető, mert a hatásterület a telepítés helyére korlátozódik. Kiporlással elsősorban 

földmunkák során számolunk. A telepítési tevékenység porkibocsátása időszakos és 

várhatóan kismértékű, amely a beruházás helyszínére koncentrálódik. Amennyiben a 

kivitelezési munkákat az őszi-téli időszakra tervezik, úgy a kiporlás esélye még kisebb 

mértékűre csökken az esetleges párásabb környezeti levegőnek köszönhetően.  

A porkibocsátás időszakos, néhány napig, max. 1 hétig tart, csak a földmunkák ideje 

alatt várható. Hatása várhatóan elviselhető. 

 

A másodlagos kiporlás megakadályozása érdekében, a kivitelezés során a beruházási 

területre vezető települési szilárd burkolatú utak tisztításáról gondoskodni kell, 

amennyiben a beruházási területről a szállítójárművek esetlegesen felhordják a földet, 

sarat.  

 

• A munkagépek – földmunkagép, betonszivattyú stb. – többnyire dízelüzeműek. 

Műszaki vizsgálaton kötelezően rendszeresen átesnek, ezért feltételezhető, hogy a 

kibocsátásuk az előírásokat kielégítik. A hatásterület a telepítés helyének közvetlen 

környezete.  

 

• A szállítójárművek közúti forgalomra levizsgáztatott – „zöldkártyával” ellátott – 

járművek, ezért szintén feltételezhető, hogy a kipufogógáz-kibocsátásuk a normákat 
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kielégíti. A napi tehergépjármű forgalmat az esetleges betonozási munkák idejére 

átlagosan kb. 3-4 forduló/nap mennyiségre becsüljük. 

A hatásterület a felvonulási útvonal. A beruházási terület megközelítése részben az 

5214-es számú közúton majd az arról leágazó Felsőszőlők tanya elnevezésű szilárd 

burkolatú külterületi úton lehetséges.  

A szállítás légszennyezése negatív hatású, de a forgalomnövekedés relatív minimális 

növekedése, valamint a viszonylag rövid időszaknak köszönhetően elviselhető lesz. 

 
5.1.2. Zajvédelem 

 

Az építési munkák várható zajforrásai: 

• Munkagépek zajkibocsátása. 

• Szállítójárművek zajkibocsátása. 

 

Munkagépek zajkibocsátása 

 

A kivitelezés a nappali órákban (6-18 óráig) történik. A zajvédelmi szempontból lényeges, 

hogy a hulladéktárolótér kivitelezési munkáinak időtartama várhatóan max. 1 hónap.  

 

Munkagépek zajkibocsátása 

 

A csarnoképület létesítési időszakában az alábbi zajforrásokkal számolunk: 

Munkagép Üzemelésének 
várható időtartama 

Napi 
munkaidő 

(óra) 
LWA (dB/ db) 

Földmunkagép (1 db) 5 nap 7 85 
Tehergépjármű (2 db) 10 nap 1 85 
Lapvibrátor (1 db) 3 nap 4 108 

 

Hangteljesítmény szintek összegzése: 

n 
Lw Σ = 10 lg Σi=1 10 0,1Lwi 

 

Az épület létesítésének legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisának egyenértékben 

kifejezett zajteljesítmény-szint értéke a tényleges és effektív megítélési idővel számolva: 

LWAeq = 102 dB.  
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A telep környezetének zajvédelmi vonatkozásait a 3.2.7 fejezetben részleteztük, ez alapján 3 

számítási pont került meghatározásra. 

 

A beruházást tekintve nem lesz nagy kiterjedésű, illetve a használni kívánt berendezések 

használata is várhatóan egymást követi, így a számításnál a zajforrást pontforrásnak tekintjük.  

 

Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvány – Hangterjedés a szabadban. 

A számítást a következő feltételek mellett végezzük: 

• A munkagép által elfoglalt területet pontforrással helyettesítjük. 

• A korrekciók közül a talaj-meteorológiai hatást, és a levegő hangelnyelését, a növényzet 

csillapító hatását vesszük figyelembe, a homlokzati hangvisszaverődést +2 dB értékkel 

számítjuk. 

• A biztonságos közelítés miatt a növényzet zajcsillapító hatásával nem számolunk. 

 

1. számítási pont 

A számított talaj-meteorológiai tényező az 1. számítási ponton: KM=4,67, ahol hm = 1,5 

A levegőelnyelés számított mértéke az 1. számítási ponton: KL=0,817 dB 

 

Számított hangnyomásszint az 1. számítási ponton: 

LAeq (1)= 102-20log(430)-11-4,67-0,817+2 = 34,8 dB 

 

2. számítási pont 

A számított talaj-meteorológiai tényező a 2. számítási ponton: KM=4,66, ahol hm = 1,5 

A levegőelnyelés számított mértéke a 2. számítási ponton: KL=0,76 dB 

Számított hangnyomásszint a 2. számítási ponton: 

LAeq (2)= 102-20log(400)-11-4,66-0,76+2 = 35,5 dB 

 

3. számítási pont 

A számított talaj-meteorológiai tényező a 3. számítási ponton: KM=4,65, ahol hm = 1,5 

A levegőelnyelés számított mértéke a 3. számítási ponton: KL=0,7 dB 

Számított hangnyomásszint a 3. számítási ponton: 

LAeq (3)= 102-20log(370)-11-4,65-0,7+2 = 36,3 dB 

 



Geoconstans Kft. előzetes vizsgálat E-179/2021. 

36 
 

A zajterhelési határértékek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete 

alapján a zajvédelmi előírások: 

 
 Sor- 
 szám 
  

  
  

 Zajtól védendő terület 
  

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 
 ha az építési munka időtartama 

 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 

 1.  Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület  60  45  55  40  50  35 

 2. 

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

65  50  60  45  55  40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület  70  55  65  50  60  45 

 4.  Gazdasági terület  70  55  70  55  65  50 
 

A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a számítási pontnál kényelmesen érvényesül 

az adott számítási pontra érvényes nappali határérték, jóval az alatti. Amennyiben figyelembe 

vesszük a növényzet zajcsillapító hatását is, akkor az érintett védendő homlokzatok előtt nem 

lesz érzékelhető a telepítés zajvédelmi hatása. 

 

Hatásterület az építés alatt  

 

A közvetlen hatásterület a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja alapján határozzuk meg a kivitelezési 

munkák zajvédelmi hatásterületét. 

 

A hatásterület a beruházással érintett terület körül 44 méteren határolható le.  
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16. ábra: Létesítés zajvédelmi hatásterületének tájékoztató jellegű ábrázolása 

 

A kivitelezés zajvédelmi hatásterületére eső ingatlanok és rendeltetésük: 

Szabadszállás, Hrsz.:  0262/38 kivett major (tárgyi telephely) 

    0262/37 erdő 

    0262/17 kivett major 

0261/17 rét, szántó, legelő 

0261/16 szántó   

 

 

 

 



Geoconstans Kft. előzetes vizsgálat E-179/2021. 

38 
 

Szállítójárművek zajkibocsátása 

 

A szállítójárművek beruházási területre érkezése az 5214-es számú közúton majd az arról 

leágazó Felsőszőlők tanya elnevezésű szilárd burkolatú külterületi úton lehetséges.  

A hatásterület a felvonulási útvonal. A szállítás zajterhelése negatív hatású.  

 

A telephelyről távozó és oda visszaérkező napi max. 3-4 gépjármű/nap forgalma jelent 

zajterhelést a környezetre. Tekintettel arra, hogy a tervezési terület a telephely szélén található, 

a gépjárművek azt a telephelyre történő érdemi behajtás nélkül is meg tudják közelíteni. 

 

A telephelyre vezető külterületi úton max. 70 km/h sebességet feltételezve az érintett útszakasz 

középvonalától 7,5 m-es referencia távolságra számítandó egyenértékű A-hangnyomásszint: 

LAeq(7,5) = 50,64 dB. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM e. rendelet 3. sz. melléklete alapján a telepszerű beépítésű 

területre vonatkozó külterületi úttól származó 60 dB nappali határértéket vesszük figyelembe. 

Éjszakai szállítással nem számolunk. 

A beruházási területre irányuló forgalomból származó zaj irányérték túllépéssel nem 

számolunk. 

 

Megnövekedett forgalomra, melyre vonatkozóan a fenti számítást végeztük, csak a beruházás 

első időszakára jellemző, várhatóan néhány hétig tart. A szállítás zajhatása, de a hatás mértéke 

elviselhető. 

 

5.1.3. Vízminőség-védelem 

 

Kivitelezés hatása a felszín alatti vizekre 

 

A kivitelezés során a területen földmunkagépekkel bolygatják meg a talajt. A kivitelezés során 

talajcserével nem kell számolni. Amennyiben a földmunka végzésnél a vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályok betartásra kerülnek, és a gépekből nem kerül olaj a 

környezetbe, úgy ez a tevékenység a felszín alatti vízre sem fog semmilyen hatást gyakorolni. 

 

Amennyiben a kivitelezés a csapadékosabb időszakban fog megvalósulni, akkor az esetlegesen 

kialakítandó betonfelületek locsolásához szükséges vízmennyiség minimális lesz, hatása 
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elenyésző. A kivitelezés során a betonfelület locsolásához szükséges vízmennyiség a tervezés 

jelen fázisában nem meghatározható. A beton tiszta vízzel történő locsolása a környezetre 

hatást nem gyakorol, a víz egy része elpárolog, illetve a beton megköti, másik része pedig az 

öntözött területről lefolyik, és a telep burkolatlan területén elszikkad. 

A kivitelezési munka felszíni és felszín alatti vizeket nem érint.  

 

A kommunális szennyvíz az építő munkások természetes életvitele során keletkezik.  

Az építési fázisban a szociális igények kielégítésére a telephelyen már meglévő épületek 

szociális helyiségeiben fog sor kerülni. A keletkező szennyvizet a telephely egy felszín alatti 

műtárgyban gyűjtik és ezt engedéllyel rendelkező vállalat szállítja el szükség szerint.  

Az építés során keletkező kommunális szennyvíz közvetett hatásterülete az a szennyvíztisztító 

létesítmény és befogadója, amely a szennyvizet kezeli, illetve befogadja. A környezetterhelés 

mértéke összességében nem függ az építés tényétől, csupán helyileg máshol jelentkezik. 

A kivitelezési munkálatokat végző dolgozók ivóvízigényének kielégítése palackozott vízzel 

történik.  

 

5.1.4. Hulladékgazdálkodás 

 

Az építés során gyakorlatilag csak az építőmunkások által termelt települési hulladékkal 

számolunk. A beruházás a telep zöldfelületén fog megvalósulni. A talajegyengetés során 

letermelt talajréteg a telep többi zöldfelületén kerül szétterítésre. Az esetleges betonozás során 

hulladékkal nem számolunk. 

A települési hulladék az építkezésen dolgozók életviteléből kerül ki. Mennyisége úgy 

kalkulálható, hogy fejenként max. 1-2 kg hulladék keletkezik naponta. 

Azonosító Megnevezés 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a 

kevert települési hulladékot is 

A dolgozók életviteléből származó kommunális hulladék gyűjtésére a telepen elhelyezett 

gyűjtőedényzetek szolgálnak, amelyet szerződéses keretek között közszolgáltató szállít el.  

A kivitelezés során keletkező települési szilárd hulladékokat is javasolt szelektíven gyűjteni. 

A kommunális hulladékot szétszóródás-mentesen kell gyűjteni. 
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5.1.5. Talajvédelem 

 

Az igénybe vett terület talajának multifunkcionalitása véglegesen megváltozik a beruházás 

révén, mezőgazdasági termelésbe bevonva minden bizonnyal a későbbiekben már nem lesz. 

A kivitelezési munkálatok (hulladék tárolótér kialakítása) megkezdésekor elsődleges feladat a 

tereprendezés.  

A talajkitermelés során hulladék keletkezésével nem számolunk. 

Az igénybevétel negatív, szükségszerű, de méltányolható. A kitermelt talaj telken belüli 

hasznosítása azonban pozitív, mert más erőforrást vált ki. 

 

5.1.6. Tájvédelem, természetvédelem 

 

A kivitelezési munkák az eleve sérült tájképre hatást nem gyakorolnak. 

 

Az élővilág az érintett területen és annak közvetlen környezetében a korábbi tevékenységek 

következtében erősen degradálódott. Az építési munkálatok valamelyest megzavarhatják az 

érintett terület élővilágát, de az a kivitelezést követően rövid időn belül visszaáll. A hatás 

negatív, a hatásterület lokális.  

 

A táj- és természetvédelmi szakvéleményt ld. 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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5.2. A telep működésének környezeti hatásai 
 

5.2.1. Levegőtisztaság-védelem 

 

A telepen bejelentés-kötelezett légszennyező pontforrások nem találhatók és a későbbiekben 

sem tervezett azok létesítése. Az irodaépület fűtését elektromos berendezésekkel biztosítják.  

 

Hatótényezők: 

• szállítójárművek és rakodó gépek légszennyező hatása 

• kiporlás 

 

Szállítójárművek és rakodó gépek légszennyező hatása 

 

A nem veszélyes hulladék telepre történő beszállítását hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező vállalkozó szervezet fogja végezni. A telepre irányuló gépjármű fordulók száma 

várhatóan napi kb. 18 fordulóra tehető.  

A szállítást minden esetben úgy kell végezni, hogy a kiporzás megakadályozható legyen. 

 

A szállítás során a járművek a kipufogógázok kibocsátásával terhelik a környezeti levegőt. 

 

A be-, ill. elszállításnál becsléseink szerint óránként max. 1-2 db tehergépkocsi mozgásával 

számolhatunk. A szállítás várhatóan a nappali órákban bonyolódik.  

A munkagépek többnyire elektromos üzemelésűek lesznek, az inert hulladékkezelési 

technológiában azonban dízel üzemű törőberendezést terveznek alkalmazni, így a biztonságos 

közelítés érdekében az inert hulladékkezelés során figyelembe veszünk 1 db dízel üzemű 

rakodógépet is.  

 

A telephely várható gépjármű-forgalmának (vonalforrások) légszennyező hatása 

 

Jármű megnev. 
várható max. 
darabszáma 

[db/h] 

Fajlagos kibocsátás [g/km×jármű] 

CO CH NOx SO2 korom 

Személygép- 
kocsi 2 15,4 2 0,384 0 0 
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Dízel-tgk., 
darálógép, ill. 
esetleges dízel 

rakodógép 

5 30,4 6,58 12,64 0,76 4,36 

 

A telephelyre érkező vagy ott mozgó gépjárművek, munkagépek működése során a 

kibocsátott légszennyező anyagok hatástávolsága (közvetlen hatásterülete) az úttengely 

mentén mindkét oldalon 3 - 3 m, és a hatás nem jelentős mértékű. A legnagyobb többlet-

immissziót várhatóan a CO-kibocsátás okozza. 

A közvetlen hatásterület az anyagmozgatással érintett teljes telephely területe és az odavezető 

út vonala. 

A telephelyre irányuló személygépjármű forgalom nem befolyásolja jelentősen a 

szennyezőanyag kibocsátást. 

 

Kiporlás 

 

Az üzemcsarnokba tervezett tevékenységből adódóan kiporlással sem számolunk, mert a 

csarnoképületen kívüli darálóból viszonylag nagy frakciók kerülnek ki, melyek kiporzásra 

nem alkalmasak. A kisebb apríték előállítása a csarnoképületen belüli darálóegységben 

keletkezik. 

A fa hulladékok hulladékkezelési technológiája során szintén nem számolunk kiporlással. 

 

Az inert hulladékok törése során azonban kiporlással számolni kell. 

A telephely ezen területe döngölt föld aljzatú, melyet a telepen keletkező darálékkal borítani 

fognak, így a munkagépek üzemeléséből származó szálló por rövid ideig jelentkezhet, ellene 

szükség szerint locsolással lehet védekezni. 

 

A porkibocsátás az anyagok leürítése során, a törőgépbe való adagolás, illetve annak 

működése közben is elkerülhetetlen. Amennyiben szükségessé válik a locsolás a kiporlás 

megakadályozása miatt, úgy a szükséges víz lajtkocsival is biztosítható. Az alapanyag- és a 

letört anyag depóniákat is nedvesíteni szükséges, főként szeles napokon, a diffúz 

porkibocsátás elkerülése miatt. 

 

A diffúz források hatásterületének számításához a NAT-NAP Bt. által kifejlesztett 

hatástávolság becslő programot használtuk fel. 
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A depóniák hatástávolságának meghatározása 

 

A hatástávolság becslése során alkalmazott bemenő adatok: 

Felületi forrás oldalhossza: 30 m 

Stabilitási index: S=6 (normál) 

Felületi érdesség: 1,2 (iparterület alacsony épületekkel) 

Átlagos szélsebesség: 3,0 m/s 

Szennyezőanyag kibocsátás magassága: 4 m 

Alap levegőterheltség (PM10): ~45 µg/m3  

Szennyezőanyag kibocsátás: ~150 g/h 

 
17. ábra A depóniák kiporzását ábrázoló diagram 

 

A depóniák kiporlásának hatásterülete a telepre, illetve annak közvetlen közelére korlátozódik. 

 

A hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:  

Szabadszállás, Hrsz.: 0262/38 kivett major (tárgyi telephely) 

0262/32 kivett út 

0262/12 kivett major 

0262/16 kivett major (3 db tároló épület) 

0262/17 kivett major 
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A törési tevékenységet szélmentes napokon fogják végezni. A porkibocsátás hatása negatív, 

azonban a megfelelő óvintézkedések betartásával elviselhető. 

 

5.2.2. A tervezett tevékenység és a klímaváltozás kapcsolatának vizsgálata 

 

Az éghajlatváltozás általános hatása 

 

A klímaváltozás eredményeként nő a csapadékintenzitás, miközben a csapadékos napok 

száma csökken. A napi középhőmérséklet és a minimumhőmérsékletek évi, tavaszi és nyári 

idősora hazánkra vonatkozóan emelkedést mutatnak, nő az elsőfokú hőségriadós napok száma 

is. 

Az ország egész területén az évi középhőmérséklet 1-2,5 °C-os emelkedése valószínűsíthető, 

télen és nyáron valamivel nagyobb felmelegedésre lehet számítani az átmeneti évszakokhoz 

képest. Csökken a téli fagyos napok száma, miközben gyarapodik a nyári hőségriadós napok 

száma. 

 

A REMO és az ALADIN klímamodellek átlaga alapján a 2021-2050-es időszakra 1,6 °C-kal, 

a 2071-2100 közti időszakra 3,4 °C-kal fog nőni az évi középhőmérséklet az 1961-1990-es 

bázisidőszak átlagához képest, ami különösen eme későbbi időszakra nézve jelentősebb 

változás. Ezen étékek az országos átlag alatt maradnak kisé. A nyári félévben kissé magasabb 

- a 2021-2050-es periódusra 1,6-2,1 °C-os, a 2071-2100 közti időszakra 3,8-4,2 °C-os - 

középhőmérséklet várható a téli félévhez képest, amely azonban szintén melegedni fog (a 

2021-2050 közti időszakra 1,2-1,4 °C-os, a 2071-2100-as időszakra 2,9-3,1 °C lesz a 

növekedés). A nyári napok száma 42-vel, a hőhullámos napok száma 46-tal fog várhatóan 

emelkedni, míg a fagyos napok száma 42-vel csökkenni fog. Így a nyári hőbevétel 

fokozódásával, azaz egyes évek szinte teljesen fagymentességével lehet számolni a 2071-2100 

közti időszakra a fenti bázisidőszakhoz képest. Országosan a hőhullámos napok számának 

növekedése a nagyobb, míg a fagyos napok számának csökkenése és a nyári napok számának 

növekedése országosan is a kisebbek közt várható. A csapadék tekintetében a 2021-2050-es 

és a 2071-2100-as periódusra 15-16 mm-es csökkenése várható, ami a terület aszálynak való 

kitettsége, aszályérzékenysége, a vízhiány még inkább nőni fog, Amíg a 2021-2050-es 

periódusra csak elenyésző 10 mm-es ingadozás várató a téli csapadékbevételben, addig a 

2071-2100-as időszakra a szubmediterrán hatás fokozódásával akár 25-46 mm-rel több 

csapadék is hullhat télen. A mediterrán ciklonok e területet déli, délnyugati szelekkel elérik 
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el, amelyekhez gyakran pusztító jégesők, zivatarok, felhőszakadások kapcsolódnak. A 

jégesők kialakulásának valószínűsége növekedhet. Az extrém magas csapadékbevételű napok 

száma is a klímaváltozással fokozatosan növekedni fog kissé: a 20 mm-nél illetve 30 mm-nél 

nagyobb csapadékbevételű napok száma a 2021-2050-es és a 2071-2010-as időszakra is 1-1 

nappal nőhet, ami azonban nem annyira jelentős növekedés (Blanka et al. 2012). A 

klímamodellek hosszabb távon a téli csapadék növekedését, a téli hőmérsékleti értékek 

növekedését, azaz a mediterrán hatás téli érvényesülését is előrevetítik, azaz nemcsak a nyári 

időszak válik hasonlatosabbá a mai Balkán éghajlatához. A klímaváltozással a nyári záporok, 

zivatarok kialakulásának esélye is nagyobb, aminek következtében szintén nő a felhőzöttség, 

csökken a beérkező napsugárzás és annak hőtöbblete, de a lehullott csapadék párolgására 

elmenő hő is csökkenti a levegő hőmérsékletének felmelegedését. Így a klímaváltozással 

kapcsolatosan a fokozódó zivatartevékenység, hirtelen jelentkező záporok, zivatarok 

(köszönhetően a tengerek, a kontinentális vízfelszínek, talajok és a növényzet nagyobb 

párologtatásának, ami a felmelegedés következménye) egyfajta negatív visszacsatolásként az 

eleve a kontinentális csapadékmaximum köré eső legmagasabb hónap középhőmérsékletét 

átlagosan csökkentheti. A klímaváltozáshoz kötődően a csapadékösszegen belül a helyi 

hatásokra, konvekciós feláramlással kialakuló zivatarcellákból hulló csapadék aránya 

növekszik. Épp ezért rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot szolgáltató események 

következhetnek be. A frontbetörések hatására is jelentős csapadék hullik. A víz megtartására 

azonban pont a fenn említett aszályos periódusok miatt nagy szükség lenne. Ugyanakkor a 

jégesők, felhőszakadások kialakulásának esélye, hevessége a felmelegedés miatt fokozódó 

konvektív feláramlások miatt fokozódhat. A klímaváltozáshoz kapcsolódóan nő a 

meridionális irányítás szerepe. Ez azt jelenti, hogy a Golf-áramlat várható gyengülése miatt a 

sarki és a trópusi területek közti különböző mértékű felmelegedésből adódó 

légnyomáskülönbségek kiegyenlítése miatt télen az északi, tavasztól őszig akár a déli szelek 

aránya is nőhet. Utóbbiak ma is felelősek a területet elérő jelentős csapadékbevételt rövid idő 

alatt szolgáltató, erős széllel járó időjárási események bekövetkezéséért. Ezen túlmenően a 

hőségnapok számának növekedésével, a napi és havi maximum- és átlaghőmérsékletek 

növekedésével, valamint a csapadékmennyiség csökkenésével, ám ezzel párhuzamosan a 

nyári zivatartevékenység fokozódásával a tűzveszély fokozódásával is számolnunk kell. 

 

Összességében a várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a 

jelenleginél szélsőségesebb vízjárással (szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető 

csapadékkal) jellemezhető.  
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A tervezett tevékenység éghajlatváltozás okozta érzékenységének vizsgálata 

 

Az alábbi táblázatban vizsgáljuk azon klimatikus tényezőket melyek hatással lehetnek a 

tevékenységre, illetve amelyekre a tevékenység hatással lehet. A vizsgált tényezők hatását – 

(negatív), + (pozitív), illetve 0 (semleges) jelekkel jelöljük. 

 

 A beruházásra gyakorolt hatások 
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1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése  0 0 0 0 0 

2 Nyári napok számának 
növekedése (napi max. > 25 °C)  0 0 0 0 0 

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

4 Hőségnapok számának növekedése 
(napi maximum ≥ 30 °C) 0 0 0 - 0 

5 Trópusi éjszakák számának 
növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

8 Éves csapadékmennyiség csökkenése 0 0 0 0 0 
9 Csapadékos napok számának 
csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, %) 

+ 0 0 0 0 

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

0 - 0 0 0 

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

- 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

- - 0 0 0 
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 A beruházásra gyakorolt hatások 
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14 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése 0 0 0 0 0 

15 Csapadék évszakos 
eloszlásának változása 0 0 0 0 0 

16 Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 0 0 0 0 0 

17 Felhőszakadási (viharos 
időjárási) események számának és 
intenzitásának növekedése 

- - 0 - 0 

18 Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

0 0 0 0 0 

19 Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 0 0 0 0 0 

20 Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése - - 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

22 Aszály gyakoribb előfordulása 0 0 0 0 0 
23 Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése - 0 0 0 0 

24 Szélintenzitás növekedése - - 0 0 0 

 

A klímaváltozás hatásai trendszerűen jelentkeznek, amelyek magukba foglalják egyrészt a 

csapadék mennyiségének csökkenését, másrészt a hőmérséklet növekedését. A hulladékkezelés 

eredményessége szempontjából azonban sokkal lényegesebb, hogy a klímaváltozás hatására 

megnövekedett a szélsőséges, extrém időjárási jelenségek gyakorisága, valamint nőtt a 

szélsőségek amplitúdója.  

A fenti táblázatból látható, hogy a klímaváltozás a telephelyi tevékenységre jelentős hatást nem 

gyakorol. A hulladék szabadtéren történő kezelése a nagy szélintenzitás, illetve az intenzív 

csapadékos időszakban nem történik, így erre az időszakra tervezett tevékenységet kedvezőbb 

időjárási viszonyok mellett lehet folytatni. 
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A csapadékos napok számának csökkenése pozitív hatással van a telepre, hiszen a 

munkafolyamatok normális üzemmenet mellett folytathatók, a kültéri berendezések vízzel 

szembeni érzékenysége csökken. 

A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék a telepen gyűjtött hulladékok eláztatását 

(pl. papír és karton), vagy nedvessé válását eredményezi. Ez utóbbi esetben a nedves hulladékok 

darálása kissé nehézkesebbé válhat.  

A megnövekedett viharok következtében történő esetleges vezetékszakadások miatt a telep 

villamosenergia ellátása időlegesen akadályozottá válik, így a termelés a kár elhárításáig 

szünetelhet. 

A hosszan kitartó aszályos időszaknak és az éghajlatváltozásból eredő erdőtüzek (pl. a telephely 

nyugati oldalában húzódó fasor) veszélyeztetik a telepen található hulladékok épségét, de ennek 

esélye csekély, a telephely tűz- és villámvédelmi szabályzatában foglaltak betartásával a 

hulladékok kigyulladása megakadályozható. 

 

A hulladékkezelő telepen zömében elektromos üzemű géppark található, így azon 

hulladékfeldolgozás során, ahol ezeket alkalmazzák CO2 és metán-kibocsátással nem kell 

számolni. A dízel üzemű gépek használata során azonban némi CO2-kibocsátással is számolni 

kell, a tevékenység ilyen jellegű emissziója a globális felmelegedést jelentős mértékben nem 

fokozza, a várható klímaváltozásra közvetlen hatása elenyésző. 

 

5.2.2. Zajvédelem 

 

Szállítójárművek zajterhelése 

 

A telephelyre irányuló forgalom átlag napi 18 gépjármű/nap, azaz 36 gépjármű oda-vissza 

forgalma jelent zajterhelést a környezetre.  

 

A telephelyre vezető külterületi úton max. 70 km/h sebességet feltételezve az érintett 

útszakasz középvonalától 7,5 m-es referencia távolságra számítandó egyenértékű A-

hangnyomásszint: 

LAeq(7,5) = 57,17 dB. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM e. rendelet 3. sz. melléklete alapján az országos 

közúthálózatba tartozó mellékutaktól és külterületi közutaktól származó zajra megadott 
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határértékeket vesszük figyelembe, mely telepszerű beépítési területen 60 dB, gazdasági 

területen pedig 65 dB nappal.  

Éjjeli szállítással nem számolunk. 

 

A hatásterület gyakorlatilag a be- és kiszállítási útvonal. A hulladékgazdálkodási 

tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom hatásterülete az érintett útszakasz.  

A szállítás zajterhelése negatív hatású. A telepre irányuló mellékút forgalomnagyságára 

információ nem áll rendelkezésre, de valószínűsíthető a jelenlegi tehergépkocsi forgalom 

megnövekedése a jelenlegi forgalomsűrűséget befolyásolja.  

 

A Magyar Közút Zrt. által közölt 2020. évi forgalomi adatok alapján az 5214 számú közút 

érintett külterületi szakaszán a III. akusztikai kategóriába sorolt járművek száma 18 db/nap. 

A meglévő forgalommal növelt A-hangnyomásszint a 7,5 m-es referencia távolságra 

vonatkozóan az útszakasz középvonalától: 

LAeq(7,5) = 58,93 dB. 

 

A telepre irányuló forgalom kizárólag a nappali órákban bonyolódik. Zajhatás kizárólag a 

szállítási útvonal közvetlen közelére korlátozódik, mely határérték alatt marad.  

 

A telep üzemi zajkibocsátása 

 

A telep zajkibocsátásának hatását a telep nagyságából és elrendezéséből adódóan zajvédelmi 

szempontból két részre bonthatjuk: 

 

Az üzemcsarnokban és az előtti térrészen tervezett technológia zajhatása 

A kezelőterület (a telep legnagyobb zajforrásától számított távolság a védendő homlokzatok 

irányában az alábbiak szerint alakul a telep üzemelése során: 

Szabadszállás Hrsz.: 0256/4 kb. 480 m a hulladékfeldolgozással érintett terület 

szélétől mérve (1. számítási pont) 

 0256/3 kb. 400 m távolságra DNY-i irányban a kezelő 

területtől mérve (2. számítási pont) 

 0295/3 kb. 430 m távolságra K-i irányban a kezelőterülettől 

mérve  

(3. számítási pont) 
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Az 1. és 2. számítási pont irányába kb. 2 m magas zajárnyékoló kerítés épült, mely a 

zajforrástól kb. 5 m távolságra húzódik. 

A kerítés számított zajárnyékoló hatása: KA=15,87 dB. 

A 3. számítási pont irányában a csarnoképület számított zajárnyékoló hatása: KA=20 dB. 

A telepen a munkavégzés a nappali és egyes munkaszakaszok részben az éjjeli órákra 

korlátozódnak. 

A telepen az alábbi zajforrásokkal számolhatunk: 

 

zajforrás zajkibocsátás működési 
időtartam 

megnevezése menny. mértéke 
(dB) jellege nappal éjjel 

kültéri 
darálóegység 1 db ~ 95 folyamatos 16 h − 

felhordószalag 1 db ~ 75 folyamatos 16 h − 
csarnoképületen 
belüli gépsor 1 db ~ 90 folyamatos 16 h 8 h 

elektromos 
targonca 1 db ~ 80 szakaszos 8 h − 

rakodógép 1 db  92 szakaszos 8 h 4 h 
tehergépjármű 1 db ~ 80 szakaszos 8 h − 

 

A telep berendezéseinek egyszerre történő üzemelésekor fellépő számított együttes 

hangteljesítmény-szint: 

LWAnappali = 100,1 dB 

LWAéjjel = 109 dB 

 

A hulladékkezelési terület kiterjedése jóval kisebb, mint a zajforrás és a védendő terület közötti 

távolság, ezért a zajforrást pontforrásnak tekintjük. 

 

Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvány – Hangterjedés a szabadban. 

A számítást a következő feltételek mellett végezzük: 

• A korrekciók közül a talaj-meteorológiai hatást, és a levegő hangelnyelését, a növényzet 

csillapító hatását vesszük figyelembe, a homlokzati hangvisszaverődést +2 dB értékkel 

számítjuk. 

• Az 1. és 2. számítási pont irányában a zajcsillapító hatású kerítés  

• A biztonságos közelítés érdekében a növényzet árnyékoló hatásával nem számolunk. 
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1. számítási pont 

nappal: 

LAeq (1)= 100,1-20log(480)-11-4,69-0,912-15,87+2 = 16 dB 

éjjel: 

LAeq (1)= 109-20log(480)-11-4,69-0,912-15,87+2 = 24,9 dB 

 

2. számítási pont 

 

nappal: 

LAeq (2)= 100,1-20log(400)-11-4,66-0,76-15,87+2 = 17,76 dB 

éjjel: 

LAeq (2)= 109-20log(400)-11-4,66-0,76-15,87+2 = 26,66 dB 

 

3. számítási pont 

 

nappal: 

LAeq (3)= 100,1-20log(430)-11-4,67-0,817-20+2 = 12,94 dB 

éjjel: 

LAeq (3)= 109-20log(430)-11-4,67-0,817-20+2 = 21,84 dB 

 

Az üzemi zajkibocsátás határértéke a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. 

melléklete alapján a figyelembe veendő határérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB, míg gazdasági 

területen nappal 60 dB éjjel 50 dB. 

 

A fenti számításokból megállapítható, hogy az üzemcsarnokba és az az előtti térrészre 

tervezett hulladékkezelési technológia zajhatása a legközelebbi védendő homlokzatok előtt 

nem, vagy csak elenyésző mértékben lesz érzékelhető. A zajkibocsátás megfelel mind a 

nappali, mind pedig az éjjeli határértékeknek. 

 

Az inert hulladékkezelő telephely részre tervezett technológia zajhatása 

A kezelőterület (a telep legnagyobb zajforrásától számított távolság a védendő homlokzatok 

irányában az alábbiak szerint alakul a telep üzemelése során: 
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Szabadszállás Hrsz.: 0256/4 kb. 440 m az inert hulladékgazdálkodási 

tevékenységgel érintett terület szélétől mérve (1. 

számítási pont) 

 0256/3 kb. 450 m távolságra DNY-i irányban az inert 

hulladékkezelő telep szélétől (2. számítási pont) 

 0295/3 kb. 410 m távolságra K-i irányban az inert 

hulladékkezelő teleptől (3. számítási pont) 

 

A telepen az alábbi zajforrásokkal számolhatunk: 

 

zajforrás zajkibocsátás működési 
időtartam 

megnevezése menny. mértéke 
(dB) jellege nappal éjjel 

kőtörőgép 1 db 108* folyamatos 4 h − 
rakodógép 1 db 80 folyamatos 4 h − 

* más telepen mért zajkibocsátás alapján 

 

A telep berendezéseinek egyszerre történő üzemelésekor fellépő számított együttes 

hangteljesítmény-szint nyolcórás megítélési időre vonatkoztatva: 

LWAinert = 105 dB  

 

1. számítási pont 

LAeq (1)= 105-20log(440)-11-4,69-0,912-15,87+2 = 21,75 dB 

 

2. számítási pont 

LAeq (2)= 105-20log(450)-11-4,66-0,76-15,87+2 = 21,53 dB 

 

3. számítási pont 

LAeq (3)= 105-20log(410)-11-4,67-0,817+2 = 38,3 dB 

 

Az üzemi zajkibocsátás határértéke a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. 

melléklete alapján a figyelembe veendő határérték nappal 50 dB, míg gazdasági területen 

nappal 60 dB. 
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A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett inerthulladékhasznosítási 

tevékenység zajhatása a védendő homlokzatok irányában várhatóan határérték alatt marad. 

 

Hatásterület 

 

A közvetlen hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm r. alapján  

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 – építés esetén 55 dB.  

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

22:00) 45 dB.         

 

Számításaink szerint az 1. és 2. számítási ponttal jelölt védendő homlokzatok irányában 

nappali 40 dB érték 34 méteren, az éjjeli 30 dB érték pedig 227 méteren, a 3. számítási pont 

irányában a nappali 40 dB érték 27 méteren, az éjjeli 30 dB érték pedig 147 méteren míg 

gazdasági területen a nappali 55 dB érték 5 méteren, az éjjeli 45 dB érték pedig 49 méteren 

határolható le. 

A fenti számítások alapján megállapítható, hogy az üzemcsarnokba tervezett hulladékkezelési 

technológia során az éjjeli hatásterület nagyobb, mint a nappali, így azt vesszük figyelembe a 

lehatárolásnál. 
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17. ábra Zajvédelmi hatásterület ábrázolása (forrás:e-epites.hu/e-kozmu) 

 

A hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:  

Szabadszállás, Hrsz.: 0262/38 kivett major (tárgyi telephely) 

    0262/37 erdő 

0262/41 kivett major, út 

0262/39 kivett major, út 

0262/32 kivett út 

0262/12 kivett major 

0262/16 kivett major (3 db tároló épület) 

0262/10 kivett major 

0262/17 kivett major 

0261/16 szántó   

0261/17 rét, szántó, legelő 

0261/18 rét, szántó, kivett út 
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0261/9  kivett mocsár 

0261/10 szántó, rét és út 

0259  kivett Duna-völgyi-főcsatorna 

 

5.2.3. Talaj- és vízminőség-védelem 

 

A vízminőség-védelem vizsgálata a telephelyen a szállítás és hulladékgyűjtés, hulladék-

kezelés szempontjából vizsgálható.  

 

A szállítási tevékenységből eredő vízminőség-veszélyeztetettség elhanyagolható, mivel a 

telephelyen gépjármű-karbantartás illetve, a gépjármű-mosás nem történik.  

 

A telephelyen a depóniák locsolása történhet a kiporzás megakadályozásának céljából, 

azonban a locsolásra használt víz „tiszta” és a depóniák felületéről elpárolog/elszikkad, így 

környezeti szempontú hatása pozitív a pormegkötés miatt. Egyéb technológiai vízfelhasználás 

a telephelyen nem történik. A felhasznált víz mennyisége előre nem határozható meg, az 

főként az időjárás függvénye, éves mennyiségét más hasonló tevékenységet végző 

hulladékgazdálkodók adatai alapján, kb. 30 m3/évre becsüljük.  

 

A telepre szennyezettlen (veszélyes anyagtól mentes) inert hulladékok kerülnek. A telepen 

szennyezett hulladék nem kerül feldolgozásra, így szennyezett csurgalékvíz sem keletkezik, 

azaz a munkálatok során a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezése kizárható. 

  

A telephelyen közműves szennyvíz-bekötési lehetőség van, így a későbbiekben keletkező 

kommunális szennyvíznek a környezetre közvetlen hatása nincs.  

 

A területre hulló tiszta csapadékvíz a telephely területén elszikkad. 

 

A tevékenység során a talajra egyrészt a szállítógépek mozgása, másrészt a keletkező 

hulladékok kezelése hathat. Mindkét hatás elsősorban a hulladékkezelés területére terjed ki.  

A nagygépek mozgása miatt a talaj tömörebbé válik, szerkezetében kedvezőtlen változások 

(lásd pl. vízáteresztő képesség változás) indulnak el. Azonban ezt jelen esetben ellensúlyozza, 

hogy a telephely megközelítése szilárd burkolatú úton történik, így a negatív hatás kizárólag 

a telephelyre korlátozódik. Ezt a hatást az esetleges szennyezések tovább ronthatják. Mivel 
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azonban a hatásterület a vizsgált területre lokalizálódik, ahol a későbbiekben a 

területhasznosítás is korlátozott, a hatás elviselhető, szennyezés esetén terhelő kategóriába 

soroljuk. (Esetleges havária okozta szennyezés esetén a kármentesítést el kell végezni.) 

 

Havária események 

A munkálatok során havária helyzetet jelenthet a munkagépek meghibásodása és ezáltal 

szennyezőanyag elfolyása. Ilyen esemény lehet pl. egy munkagép hidraulikacsövének 

elszakadása, vagy más jellegű meghibásodás miatt szénhidrogén kifolyása. Ezekre az esetekre 

fel kell készülni, és megfelelő felitató anyagokat kell a területen tárolni, melyeket használat 

után veszélyes hulladékként kell kezelni, majd elszállíttatni ártalmatlanításra. Amennyiben 

talajra került a szennyeződés, a szennyezett talajt haladéktalanul és maradéktalanul ki kell 

termelni és a felitató anyaggal együtt fémhordóba téve veszélyes hulladékként kezelni, majd 

átadni erre engedéllyel rendelkező társaságnak. 

Amennyiben a keletkező hulladékokat az előírásoknak megfelelően tárolják és 

ártalmatlanítják, ebből eredően környezetszennyezéssel vagy veszélyeztetéssel nem kell 

számolni.  

Jelen tevékenység során – az előírások betartásával – keletkező hulladékok környezeti 

terhelése semlegesnek ítélhető. 

 

A tevékenység felhagyása esetén a telephelyről a hulladékokat elszállítják, így a keletkező 

hulladékok környezeti terhelése semlegesnek ítélhető. 

 

A feltöltésre használt inert hulladékok hulladék státusza megszűnik, így a felhasznált 

hulladékok környezeti terhelése is semlegesnek ítélhető. 

 

Szennyvízkezelés 

 

A telepre tervezett hulladékgazdálkodási technológia során technológiai szennyvíz 

keletkezésével nem kell számolni. 

 

A szociális vízigény megállapításánál a szakirodalomban megadott 120 l/d/fő 

referenciaértéket vettük alapul, ebből az ivóvízszükségletet palackozott vízzel oldják meg. 

• szociális vízigény:     kb. 180-220 m³/év 
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A kommunális szennyvizet (települési folyékony hulladék) jelenleg is egy felszín alatti vb. 

aknában gyűjtik, majd tengelyen elszállíttatják engedéllyel rendelkező vállalattal. 

 

Talaj-, talajvízvédelem 

 

A vízminőség-védelem vizsgálata a telephelyen a szállítás és hulladékgyűjtés, hulladék-

kezelés szempontjából vizsgálható.  

 

A szállítási tevékenységből eredő vízminőség-veszélyeztetettség elhanyagolható, mivel a 

telephelyen gépjármű-karbantartás, illetve gépjármű-mosás nem történik.  

 

A szennyeződésmentes, nem veszélyes hulladékok tárolása vagy betonozott térrészen, vagy 

pedig kőzúzalékkal felszórt területen fog történni. A telep gyűjtendő hulladékok jellemzője, 

hogy desztillált vízben (pl. csapadékvíz) nem oldódik, egymással fizikai vagy kémiai 

reakcióba nem lépnek, nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly 

módon, hogy környezetszennyezést okozna, vagy károsítaná az emberek egészségét; további 

jellemzője, hogy teljes kioldhatósága, szennyezőanyag tartalma, valamint a csurgalékvíz 

ökotoxicitása elhanyagolható, és nem veszélyezteti a felszíni vizek, illetve a felszín alatti víz 

minőségét. 

A telep burkolatlan területén a szennyezettlen, a tiszta csapadékvíz elszikkad. A burkolt 

területeken összegyűlő csapadékvíz a tároló és kezelőtérről elpárolog. 

 

5.2.4. Hulladékgazdálkodás 

 
A telep hulladékgazdálkodási tevékenysége két részre bontható: hulladékkezelésre és 

hulladéktermelésre.  

 

5.2.4.1. Hulladékkezelés 
 

A Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi. 

 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek a 4. sz. fejezetben már ismertetésre kerültek.  

A hulladékkezeléssel érintett település elsősorban Szabadszállás ahová a tevékenységet 

tervezik. 
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A telephelyre tervezett hulladékkezelési folyamatokban résztvevő berendezések 

rendelkezésre állását a Kft. biztosítja. A Kft. környezetvédelmi felelőse felsőfokú 

környezetvédelmi végzettséggel rendelkezik, aki felügyeli a hulladékkezelési technológiák 

folyamatát. A Kft.-nek a környezetvédelmi káreseményekre is kiterjedő 

felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

 

A telephely dolgozói létszáma várhatóan 6 fő lesz. A dolgozók egyéni védőeszközzel 

ellátottak (munkavédelmi bakancs, munkaruha, védőkesztyű, FFP3 szűrővel ellátott álarc stb.) 

lesznek, illetve tisztálkodáshoz folyamatosan tisztítószereket kapnak. A mellékhelyiségek 

fertőtlenítése rendszeres. Foglalkozás egészségügyi ellátás vállalkozási szerződéssel 

biztosított. 

A veszélyes anyagok - köztük a veszélyes tisztítószerek- tárolása zárható szekrényben, zárható 

raktárban történik. Minden esetben rendelkezésre állnak majd a felhasználás helyszínén és az 

irodában a biztonsági adatlapok. A veszélyes anyagokról nyilvántartást terveznek vezetni, 

jogszabálynak megfelelő kémiai kockázatértékelést készítenek.  

 

A hulladékok tekintetében a tervezett rendszer a hasznosítások, illetve a hasznosításra történő 

előkezelés miatt összességében a hulladékvolumen jelentős csökkenését eredményezi 

(alkalmazva a preferált hasznosítást). 

 

Az üzemeltetés során a következő hulladékok keletkezésével kell számolni: 

 

Kommunális jellegű hulladékok 

 

A kommunális jellegű hulladékokat, (20 03 01) a telephelyen rendszeresített 

gyűjtőedényzetben összegyűjtik, majd szerződéses keretek között a közszolgáltató elszállítja 

azt.  

 

Veszélyes hulladékok 

 

Veszélyes hulladék keletkezhet az adminisztratív tevékenység folyamán (20 01 27* -

tintapatron; 20 01 33* - elemek; 20 01 21* - fénycső). Ez kezdetben várhatóan helyileg a Kft. 

által bérelt irodában keletkezik. 
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Az üzemeltetés során keletkező hulladékok 

Hulladék megnevezése Hulladék EWC kód 
Várható mennyiség 

(kg/év) 

toner 20 01 27* 3 

fénycső 20 01 21* 5 

elemek 20 01 33* 2 

kevert települési hulladék 20 03 01 1.000 

 

5.2.5. Élővilág-védelem, tájvédelem 

 

A telep üzemelésének élővilágra és tájra gyakorolt hatását a 6. sz. mellékletként csatolt 

szakvélemény tartalmazza. 

 

5.3. A felhagyás környezeti hatása 
 

A Kft. bérelt telephelyen tervezi a tevékenységét folytatni, ahol a létesítmények már részben 

adottak. A tervezett tevékenység felhagyását követően gyakorlatilag a hulladékok kezeléséről 

kell gondoskodnia. A telephely felhagyása során a létesítmények lebontásával nem számolunk. 

A telep területének multifunkcionalitása már maradandóan megváltozott, feltehetően mindig 

valamilyen szolgáltató területként fog funkcionálni. 

 

6. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 
 

A környezetre kockázatot jelentő, rendkívüli esemény a munkagépek során következhet be. A 

hulladék kezelésekor bekövetkező esetleges káresemény során a havária tervben foglaltakat kell 

betartani.  

 

Környezeti kockázatminimalizálás 

 

A környezetre kockázatot jelentő, rendkívüli esemény a munkagépek során következhet be. A 

hulladék kezelésekor bekövetkező esetleges káresemény során a havária tervben foglaltakat kell 

betartani.  
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Környezeti kockázatminimalizálás 

 

A Kft. a havária-tervvel rendelkezik.  

 

Az esetlegesen előforduló kibocsátások környezetre gyakorolt hatását a következők szerint 

kívánják minimalizálni, ill. megakadályozni: 

• A Kft. folyamatos általános felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed az 

esetlegesen bekövetkező haváriából eredő környezetszennyezés okozta károk 

felszámolására is. 

• A Kft. hulladékkezelési tevékenység végzésére havária tervvel és üzemi gyűjtőhely 

szabályzattal rendelkezik. A telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység során a 

már kiadott szabályzatok szerint fognak eljárni. 

• A hulladékkezelési tevékenységeket szakirányú végzettséggel rendelkező személy 

felügyeli. 

• A Kft. rendelkezik a hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzattal. 
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7. A KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE, 

SZÁMÍTOTT ÉRTÉKEI 
 

A tevékenység várható környezeti hatásait, hatásfolyamatait jelen vizsgálat 8. fejezete tartalmazza 

részletesen. Annak alapján összegezve az állapítható meg, hogy a bővített kapacitású hasznosítási 

tevékenységek által együttesen okozott környezeti terhelés a levegőtisztasági követelményekben 

rögzített megengedett szintet nem lépi át, a felszíni- és felszín alatti vizekre sem jelent reális 

veszélyeztetettséget, a hulladékok volumenének csökkenését eredményezi, talajra- földtani 

közegre hatást nem gyakorol. Zajvédelmi tekintetben is megfelelő a vizsgált rendszer, természeti 

környezetre nem jelent veszélyt és a létesítmények, illetve a tevékenység megvalósítása tájvédelmi 

akadályba sem ütközik.  

 

A környezeti hatótényezőket, hatásfolyamatokat környezeti hatásvizsgálat szükségességének 

szempontjai szerint (314/2005. (XII.25.) Korm. r. 5. sz. melléklet) is külön megvizsgáltuk, amely 

tartalmazza a tevékenységi hatótényezőket, a hatásfolyamatok és hatásterületek kierjedését (itt 

egyebek mellet az is szerepel, hogy Natura 2000 területet a hatások nem érintenek), illetve az 

állapotváltozások- hatások jellemzőit.   

 

A tevékenység jellemzői, hatótényezői: 

 

- A telep területe már évek óta művelésből kivont iparterület. Következésképpen a 

területhasználat nem változik, új területek kivonása a művelésből nem történik, illetve a 

használati mód változásával sem számolunk. 

 

- A tervezett tevékenység végzése során a felhasznált anyagok meghatározóan hulladékok. 

A tervezett technológiák nyersanyagokat és természeti erőforrásokat nem igényelnek. 

 

- A tervezett új tevékenységek bevezetésével csökkentik hulladékártalmatlanítás arányát, és 

hasznosítást, vagy az azt segítő előkezelést végeznek helyette, amivel az EU egyik 

legpreferáltabb hulladékkezelési módját valósítják meg, illetve segítik elő, amelynek a 

mértékét a teljes hulladékkezelésen belül, a hatályos irányelvek szerint, növelni kell. 

- A telephely működése során jelentkező környezetterhelés várhatóan egy környezeti elem 

tekintetében sem haladja meg az adott elemre vonatkozó jogszabályban megadott értéket.  
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- Az elvégzett értékelés szerint az élővilágra sem gyakorol érezhető káros hatást a tervezett 

tevékenység.  

 

Az előbbiekből következően telephely környezetterhelése nem jelentős, a hatótényezők nem 

indíthatnak el káros jellegű hatásfolyamatokat. A terület állapota és funkciói érzékelhetően nem 

változnak meg a tervezett hulladékgazdálkodási telep üzemelése során sem.  

 

- A tervezett hulladékkezelési tevékenység nem gyakorol vonzerőt más jelentős környezeti 

hatású tevékenységek létesítésére, mivel a tevékenység nem kapcsolódik szorosan egy 

iparághoz sem. 

 

A telephely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége: 

 

- A telep közvetlen közelében lévő területek ipari területek, amelyekben a tervezettel 

fasorral határolt telephely a tájképet nem befolyásolja.  

 

- Történeti tájat, műemléki területet, műemléket, régészeti örökségi területet, 

megőrzendő karakterű települést vagy településrészt a tervezett kapacitásbővítés nem 

érint.   

 

A várható környezeti hatások- állapotváltozások jellemzői 

 

- A telepen folytatott tevékenységek hatásának a területe nem lakott terület, a hatások 

lényegében a telep területén, annak közelében maradnak. 

 

- A tevékenység hatása nem terjed át más ország területére.  

 

- A várható környezeti hatások több környezeti elemre kiterjednek, azonban a hatások 

mértéke minden egyes környezeti elem esetében a megengedett szigorú határértékek 

alatt marad. A hatások együttesen sem okoznak bárminemű érzékelhető kárt a 

környezetben. A földtani közeg és a talajvíz terhelése nem valószínűsíthető. A 

zajterhelés nem lesz zavaró a távoli védett területeknél. A kezelőtelepre irányuló 

forgalom megnövekedése sem jelent környezeti kockázatot, hiszen a gépjárművek 

emissziója a modern technológia mellet elhanyagolható.  
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- A környékben nem üzemel más környezetterhelést jelentő olyan tevékenység, mely 

a telephelyi technológiából származó terheléssel a kritikus mértéket elérné. 

 

- A várható környezeti hatások nagysága, erőssége a fentiekben bemutatott okok miatt 

nem jelentős. Érezhető környezeti hatások az új tevékenységek miatt nem 

következhetnek be. 

 

A telephelyre tervezett hulladékhasznosítási technológiák környezetre gyakorolt hatása miatt 

részletes hatásvizsgálat nem szükséges. 

 

 

Szeged, 2022. július 25. 

 

 

 
Orsós-Berta Ildikó 

környezetvédelmi szakértő 
SZKV/06/1146/H-2896. 
klímavédelmi szakértő 
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1. sz. Meghatalmazás, szakértői jogosultság 

2. sz. Cégkivonat 

3. sz. Tulajdoni lap, bérleti szerződés 

4. sz. Átnézeti helyszínrajz 

5. sz. Részletes helyszínrajz 

6. sz. Természetvédelmi szakvélemény, szakértői jogosultság 

7. sz. Telepen kezelendő hulladékokat összefoglaló táblázata 
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Előzmények 
 
A Geoconstans Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 40.) bérleményében álló 

Szabadszállás, 0262/38 hrsz. alatt ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és 

hasznosítását tervezi. A tevékenység végzéséhez hulladéktároló-helyet is kialakítanak a 

telephely északi, észak-nyugati felében. 

 

A tevékenység előzetes vizsgálat-köteles, amelynek része a táj- és természetvédelmi tervfejezet 

is.  

 

Az érintett ingatlan elhelyezkedése, a térség rövid tájtörténete 

 

A kivett major művelési ágú Szabadszállás 0262/38 hrsz. alatt található ingatlan a város északi 

felében található, ipari, gazdasági terület övezetben (Gip). Tőle közvetlenül északra, keletre és 

délre – az érintett területtel egy egységben – szintén „Gip” övezet található. Nyugati irányban 

szántóföldi növénytermesztést folytatnak (általános mezőgazdasági terület övezet), ami a térség 

domináns, meghatározó külterületi övezettípusa. 

 
1. ábra: Az érintett ingatlan és környezete Szabadszállás város településrendezési terve alapján 

 

A térség eredetileg vízjárta terület lehetett (a rendezési terv alapján még mindig belvízveszélyes 

terület – világoskék vízszintes sávozás), amelyet a lecsapolást követően mezőgazdasági 

művelésbe vontak. Számos tanya létesült, amelyek java része eltűnt a XXI. századra. A tárgyi 

ingatlan az egykori Aranyegyháza tanya helyén található. A telephelytől északra a zöldség-

gyümölcs termesztéssel és értékesítéssel foglalkozó Ortofrutta Kft. telephelye található, míg 

délre sertéstenyésztést folytatnak. 
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2. ábra: Az érintett terület térsége a II. katonai felmérés idején (forrás: maps.arcanum.com)  

 

 
3. ábra: Az érintett terület térsége 1941-ben (forrás: maps.arcanum.com)  
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4. ábra: Az érintett terület térsége 1960-ban (forrás: maps.arcanum.com)  

 

 
5. ábra: Az érintett terület térsége 1980-ban (forrás: fentrol.hu) 
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Az érintett terület természetvédelmi besorolása 

 

Az érintett ingatlan és környezete sem áll természetvédelmi oltalom alatt. 
 

A legközelebbi országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület a 

Kiskunsági Nemzeti Park Felső-kiskunsági-tavak részterülete nyugat-délnyugati irányban kb. 

4 km-re. 

 

A legközelebbi Natura 2000 terület a Szabadszállási ürgés gyep különleges természetmegőrzési 

terület (HUKN20010), kb. 1,5 km-re déli irányban. További Natura 2000 területek a tervezett 

tevékenység 5 km-es köretében: Felső-kiskunsági turjánvidék kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (HUKN20003) 4 km-re keleti irányban, továbbá a nemzeti parki 

részterülettel szinte teljes átfedésben a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKN20009) és a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi 

turjánvidék különleges madárvédelmi terület (HUKN10002) kb. 4 km-re nyugat-délnyugati 

irányban. 

 

Az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó részterülete található nyugati irányban kb. 

140 m-re (Duna-völgyi-főcsatorna menti területek). 

 

 

A tervezett tevékenység semmilyen káros hatással nincs ezen védett területekre. 
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1. térkép: A vizsgált terület elhelyezkedése és az országos jelentőségű védett természeti területek  

(forrás: termeszetvedelem.hu) 
 

 
2. térkép: A vizsgált terület elhelyezkedése és a különleges, valamint a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területek  
(forrás: termeszetvedelem.hu) 
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3. térkép: A vizsgált terület elhelyezkedése és a különleges madárvédelmi területek 

(forrás: termeszetvedelem.hu) 
 
 

 
4. térkép: A vizsgált terület elhelyezkedése és az Országos ökológiai hálózat (forrás: termeszetvedelem.hu) 
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A terület élővilágának jellemzése 

 

Az érintett ingatlan az Alföld nagytájon belül két középtáj – és azon belül kistáj – határán 

található: a Kiskunsági-homokhát kistáj nyugati szélén (Duna-Tisza közi síkvidék középtáj), 

valamint a Solti-sík kistáj keleti szélén (Duna menti síkság középtáj). 

 

 
A Kiskunsági-homokhát kistáj növényvilága1 

 
A kistáj zöme vízbeszivárgási terület fragmentált természetes növényzettel, a mélyedésekben 

középszintű, a homokhátságot nyugatról határoló, a lecsapolások ellenére vízben gazdag 

Turjánvidéken regionális kiáramlási területekkel, a mélyedésekben kisebb, ősi szikesekkel. A 

táj a holocénben folyamatosan erdőssztyepp-jellegű volt. Az Alföld egyik legfajgazdagabb, jó 

regenerációs képességű területe. Flórája erősen kötődik a középhegységihez, 

endemizmusokban gazdag. A gyepek nagy része extenzíven használt. A mai erdők 95%-a 

ültetvény. 

Jellemzők a kiszáradó, de regenerációképes kékperjés és kormos csátés (ritkán forrásos, üde) 

láprétek, magassásosok, zsombékosok (mocsári sás – Carex acutiformis, zsombéksás – C. 

elata, dárdás nádtippan – Calamagrostis canescens), a fűzlápok (rekettyefűz – Salix cinerea, 

tőzegpáfrány – Thelypteris palustris), és ritkák a láperdők lápi hínárral (mézgás éger – Alnus 

glutinosa, magyar kőris – Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, békaliliom – Hottonia 

palustris), a maradvány homoki sztyepprétek (élesmosófű – Chrysopogon gryllus, rákosi 

csenkesz – Festuca × wagneri, tollas szálkaperje – Brachypodium pinnatum, mezei zsálya 

– Salvia pratensis, szarvaskocsord – Peucedanum cervaria), a nyílt homokpusztagyep (magyar 

csenkesz – Festuca vaginata, homoki árvalányhaj – Stipa borysthenica, kései szegfű 

– Dianthus serotinus), a homoki nyáras-borókások és a kiszáradó, akácosodó homoki és 

gyöngyvirágos tölgyesek (erdei szellőrózsa – Anemone sylvestris, gyöngyvirág – Convallaria 

majalis). Kiemelt fontosságú lápréti-sztyeppréti fajok: óriás útifű (Plantago maxima), mocsári 

kardvirág (Gladiolus palustris), bangófajok (Ophrys spp.); homoki fajok: homoki nőszirom 

(Iris arenaria), homoki kocsord (Peucedanum arenarium), csikófark (Ephedra distachya). 

Kipusztult fajok: osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum), leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis), csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata), tartós szegfű (Dianthus diutinus). 

                                                           
1 Dövényi Z. (szerk. 2010.): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 
Budapest 
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Gyakori élőhelyek: OC, D2, G1, D34, B1a, B4, B5; közepesen gyakori élőhelyek: H5b, M5, 

J1a, B1b, F2, OB, P2b, RA, B3; ritka élőhelyek: H5a, F1b, L5, RB, P2a, J6, B6, M4, OA, D1, 

RC, J2, F1a, F4, A4, A1, A23, A3a, F5, H4, D6, B2, A5. 

Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 120 felett; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), 

bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias 

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

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

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

 

 

A Solti-sík kistáj növényvilága2 

 

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

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

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

Szabadszállás–Akasztó térségében szikes élőhelyekkel, a Turjánvidéken keményfaliget, 

láprétekkel és láperdőkkel. Nyugaton a tájszerkezet meghatározó eleme a Duna hullámterének 

több helyen megszakadó ártéri növényzete. A folyószabályozás és a belvízrendezés a vidék 

bizonyos részein csökkentette a felszíni vízborítás mértékét és idejét, a mocsarak 

visszaszorultak. A löszsztyeppréti növényzet töredékesen maradt fenn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

csenkesz – Festuca rupicola), illetve a kőrises égerlápok, csátés és kékperjés láprétek 

(Turjánvidék: magyar kőris – Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistárnics 

– Gentiana pneumonanthe, keskenylevelű gyapjúsás – Eriophorum angustifolium). A 

regenerációs potenciál a hullámtéren az inváziós fertőzöttség függvényében jó–közepes, a 

szikes pusztákon és Turjánvidéken jó, a löszsztyeppréti növényzeté gyenge. 

                                                           
2 Dövényi Z. (szerk. 2010.): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 
Budapest 



10 
 

Gyakori élőhelyek: F2, B1a, B6, F4, OB, F1a; közepesen gyakori élőhelyek: OC, F5, A5, D34, 

J4, OA, D2, RC, RB, J3; ritka élőhelyek: F1b, H5a, J6, RA, A3a, A4, A1, D1, J2, B5, B1b, B4, 

I1, I2, L5, P2a, D6, B2, B3, H5b. 

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

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

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

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

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

 

Az érintett ingatlan növényvilága 

 

Az érintett ingatlan erős antropogén hatás alatt áll jelentős ideje. A térségben a felszíni vizek 

elvezetését követően dominál a mezőgazdasági tevékenység, számtalan tanya is létesült – tárgyi 

ingatlan helyén is tanya állt egykor. Az itt megtalálható két állattartó épület egyikét felújították, 

napjainkban irodának használják, míg a másik épületet elbontották, helyén csarnoképület 

létesült a közelmúltban. Ennek előkészítéseként az ingatlan jelentős részét – annak déli felét – 

betonburkolattal látták el, amelynek Á-NÉR kódja: U4 – Telephelyek, roncsterületek és 

hulladéklerakók, rajta semmilyen élővilág nem található. 

A megmaradt épület északi oldalán, a telephely középső részén fehér akác (Robinia pseudo-

acacia) 13-15 év körüli keskeny sávja húzódik meglehetősen fajszegény aljnövényzettel: 

keszegsaláta (Lactuca serriola), fekete üröm (Artemisia vulgaris), fekete peszterce (Ballota 

nigra), fehér libatop (Chenopodium album), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), vadkender 

(Cannabis sativa), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), betyárkóró (Erigeron 

canadensis), fehér mécsvirág (Silene latifolia ssp. alba), orvosi atracél (Anchusa officinalis), 

egérárpa (Hordeum murinum), sudár rozsnok (Bromus erectus) stb. Néhány fekete bodza 

(Sambucus nigra) és mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) egyed is megtalálható itt. Ezen 

terület Á-NÉR kódja: S1 – Ültetett akácosok, természetességi mutatója (a Németh-Seregélyes 

féle 1-től 5-ig tartó skálát alapul véve, amelyben 5. a természetes állapot) legfeljebb 2 (erősen 

leromlott). 

A telephely északi felében – néhány bálványfa egyed kivételével – fásszárú növényzet nem 

található, a homoktalajon az alábbi növényfajok fordultak elő a bejárás során (az akácos 

aljnövényzetben fellelt fajok mellett): madárkeserűfű (Polygonum aviculare), fehér somkóró 

(Melilotus albus), orvosi székfű (Matricaria chamomilla), fedélrozsnok (Bromus tectorum), 

csillagpázsit (Cynodon dactylon), szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides) stb. Á-NÉR 

kódja: U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók, természetességi mutatója szintén 

legfeljebb 2 (erősen leromlott). 
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Új területfoglalás – a hulladéktároló helyek kialakítása – az akácsáv helyén és a tőle északra 

található fátlan területrészen tervezett. 

 

Az ingatlanról védett növényfaj előfordulása nem ismert. 

 

Az érintett földrészlet „Gip” övezetben található, a környező ingatlanok növényvilága is ennek 

megfelelő, a természetes – vagy természetközeli – növényzet már nem található meg szinte 

sehol. A „Gip” övezetet általános mezőgazdasági terület övezet fogja körbe, egyéves 

szántóföldi növénykultúrákkal. A legtermészetesebb élőhely a telephelytől nyugatra, kb. 140 

m-re található Duna-völgyi-főcsatorna és a Szabadszállási Nagy-tőzegtó, amelyek az Országos 

Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó részterületén találhatóak. 

 

 

Az érintett ingatlan és közvetlen környezetének állatvilága 

 

Az érintett ingatlan meglehetősen szegényes állatvilággal rendelkezik, csupán néhány 

gyakoribb ízeltlábú faj találja meg életfeltételeit a burkolatlan térrészeken, pl. különböző sáska 

fajok (Acridoidea) egyedei. A gerinces állatvilágot néhány gyakori madárfaj képviseli, amelyek 

jelenléte nem tartós a területen, pl. seregély (Sturnus vulgaris), mezei veréb (Passer montanus), 

zöldike (Carduelis chloris). 

Sokszínűbb állatvilágnak a Duna-völgyi-főcsatorna és a Szabdszállási Nagy-tőzegtó, valamint 

azok nádassal szegélyezett partja ad otthont, pl. kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta), vízityúk 

(Rallus aquaticus), tőkés réce (Anas platyrhynchos), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), 

cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) stb. Néhány idősebb fehér nyár (Populus alba) 

egyed áll a csatorna partján, amelyen sárgarigó (Oriolus oriolus) fészkel. A főcsatorna és a 

tőzegtó kedvelt horgászhely. 

 

A tervezett tevékenység várhatóan semmilyen negatív hatással nem lesz ezen 

természetközelibb élőhelyekre. 

 

 

Tájvédelem 

 
A terület több száz éves távlatban is antropogén hatásnak erősen kitett. Meghatározó a térségben 

a mezőgazdasági művelés. Az érintett ingatlan a környező földrészletekkel együtt egykor tanya 

lehetett, amelyen napjainkban gazdasági, ipari övezetnek megfelelő tevékenységek zajlanak. 
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A jelenlegi állapotban a vizsgált ingatlan tájképi értéket különösebben nem képvisel, de nem is 

üt el a környező területek használatától, tájképi megjelenésétől. Tájképi szempontból értékes 

elem, egyedi tájérték nem található rajta. Nyugati irányban, a „Gip” övezet szélén a telephelyet 

közvetlenül határoló 0262/37 hrsz.-ú területen kb. 14 m széles akácsáv húzódik, amely a 

vegetációs időszakban takaró funkciót is ellát a Nagy-tőzegtó irányába. 

A tervezett tevékenység nem okoz jelentős változást a táj szerkezetében, a munkálatok ipari 

övezetnek megfelelő tevékenységnek számítanak. 

 
Értékelés, összefoglalás, természetvédelmi javaslatok 
 

A Geoconstans Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 40.) bérleményében álló 

Szabadszállás, 0262/38 hrsz. alatt ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és 

hasznosítását tervezi. A tevékenység végzéséhez hulladéktároló-helyet is kialakítanak a 

telephely É-i felében. 

 

A kivett major művelési ágú Szabadszállás 0262/38 hrsz. alatt található ingatlan a város északi 

felében található, ipari, gazdasági terület övezetben (Gip). Tőle közvetlenül északra, keletre és 

délre – az érintett területtel egy egységben – szintén „Gip” övezet található. Nyugati irányban 

szántóföldi növénytermesztést folytatnak (általános mezőgazdasági terület övezet), ami a térség 

domináns, meghatározó külterületi övezettípusa. 

 

Az érintett ingatlan és környezete sem áll természetvédelmi oltalom alatt. 
 
A legközelebbi országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület a 

Kiskunsági Nemzeti Park Felső-kiskunsági-tavak részterülete nyugat-délnyugati irányban kb. 

4 km-re. 

 

A legközelebbi Natura 2000 terület a Szabadszállási ürgés gyep különleges természetmegőrzési 

terület (HUKN20010), kb. 1,5 km-re déli irányban. További Natura 2000 területek a tervezett 

tevékenység 5 km-es köretében: Felső-kiskunsági turjánvidék kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (HUKN20003) 4 km-re keleti irányban, továbbá a nemzeti parki 

részterülettel szinte teljes átfedésben a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKN20009) és a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi 

turjánvidék különleges madárvédelmi terület (HUKN10002) kb. 4 km-re nyugat-délnyugati 

irányban. 
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Az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó részterülete található nyugati irányban kb. 

140 m-re (Duna-völgyi-főcsatorna menti területek). 

 

A tervezett tevékenység semmilyen káros hatással nincs ezen védett területekre. 
 

 

A terület több száz éves távlatban is antropogén hatásnak erősen kitett. Meghatározó a 

térségben a mezőgazdasági művelés. Az érintett ingatlan a környező földrészletekkel együtt 

egykor tanya lehetett, amelyen napjainkban gazdasági, ipari övezetnek megfelelő 

tevékenységek zajlanak. 

Az érintett ingatlanon megtalálható két állattartó épület egyikét felújították, napjainkban 

irodának használják, míg a másik épületet elbontották, helyén csarnoképület létesült a 

közelmúltban. Ennek előkészítéseként az ingatlan jelentős részét – déli felét – betonburkolattal 

látták el, amelynek Á-NÉR kódja: U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók, rajta 

semmilyen élővilág nem található. A telephely többi része sem mondható túl természetesnek, a 

megmaradt épület északi oldalán keskeny akácerdő húzódik gyér aljnövényzettel (Á-NÉR 

kódja: S1 – Ültetett akácosok), tőle északra fajszegény, gyér növényzettel rendelkező, nagyobb 

részében nyílt homokterület található. Ez utóbbi két, meglehetősen degradált élőhelyen 

tervezett hulladéktároló hely kialakítása. 

 

A területbejárás során védett növényfaj egyede nem került szem elé, csupán – részben 

természetvédelmi oltalom alatt álló – gyakoribb madárfajok használhatják átmenetileg a 

burkolatlan felszínű telephelyrészeket. 

 

A tervezett munkálatok során – és természetesen azt követően is – törekedni kell arra, hogy a 

tevékenység védett fajokat, azok esetleges fészkelését, szaporodását ne zavarja, az egyedeket 

ne károsítsa. Tilos védett fajok fészkének, odújának szaporodási időben történő 

megsemmisítése. 

 

Fák, bokrok esetleges ritkítása, kivágása esetén előzetesen meg kell győződni róla, hogy védett 

faj egyede nem fészkel rajta, azt nem használja búvó- illetve szaporodóhelyként. A 

tereprendezési, fakivágási munkálatok megkezdését javasolt július 31. utánra időzíteni. 

 

Új növények esetleges ültetése, telepítése esetén nem javasolt az idegenhonos, inváziósan 

terjedő növényeket felhasználni, például fehér akác (Robinia pseudo-acacia), mirigyes 
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bálványfa (Ailanthus altissima), keskenylevelű ezüstfa (Eleaegnus angustifolia), amerikai kőris 

(Fraxinus pennsylvanica), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis). 

 

A növénytelepítésre ajánlott őshonos fajok és cserjék: mezei juhar (Acer campestre), 

tatárjuhar (Acer tataricum), közönséges nyír (Betula pendula), magyar kőris (Fraxinus 

angustifolia subsp. pannonica), magas kőris (Fraxinus excelsior), vadalma (Malus sylvestris), 

fekete nyár (Populus nigra), szürke nyár (Populus x canescens), vadkörte (Pyrus pyraster), 

kocsányos tölgy (Quercus robur), illetve közönséges borbolya (Berberis vulgaris), közönséges 

mogyoró (Corylus avellana – nem termesztett fajta!), egybibés galagonya (Crataegus 

monogyna), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa 

(Rosa canina).  

 
 
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékenység természetvédelmi problémákat 

várhatóan nem okoz, hiszen a terület meglehetősen leromlott állapotú, iparterületnek megfelelő 

csekély élővilággal.  

A tervezett tevékenység telekhatáron kívüli területeket, természeti értékeknek esetlegesen 

otthont adó területeket nem érint, azokra nincs hatással. 

 

A vizsgált területen természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint Natura 2000 jelölő fajok és 

élőhelyek nem találhatóak, megjelenésük nem várható, azokra a beruházás nincs káros hatással. 

 

 

Szeged, 2022. június 30. 

 

 

 

     

Juhász-Gőz Szilvia Verseczki Nikoletta 

Táj- és élővilágvédelmi szakértő Élővilágvédelmi szakértő 

Sz-021/2013., Sz-018/2019. SZ-004/2020. 
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Akácsáv gyér aljnövényzettel, bálványfával az épület északi oldalán (leendő hulladéktároló 

hely) 
 

 
 

Nyílt homoki élőhely szegényes növényzettel (leendő hulladéktároló hely) 
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A telephelyet nyugati irányból határoló keskeny akácsáv (0262/37 hrsz.) 
 

 
 

Kilátás a Nagy-tőzegtó irányába (a fenti akácsáv mögül) 
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Duna-völgyi-főcsatorna 
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szakértőként nyilvántartásba vettem, számára a szakértőitevékenysé gvégzését
engedélyezem.

Nyilvántartási szám z SZ-0I8| 20í9.

A névjegyzéki bejegyzés ússzavonásig érvényes.

Az ígazgatísi szolgáItatási űjat - e címen 10 000 Ft-ot - Kérelmező megftzette; egyéb
eljarási költség nem merült fel.

Agt';;irniliilzt*.ri,;r,:,':i.::í 1_1itdap*,"t k-i;slrlth, l..,l,!r.:s fl*r i ?
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INDoKolÁs

Döntésemet Kérelmezővégzettségének tekintetében a lrörnyezenédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szalcértői tevékenységről szóló 29712009. (XII. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: szakértői kormányrendelet) 5. §-a és 2. melléklete aIapján, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §:a alapján, továbbá a 8. §, valamint a 9. § (1)

bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatírozat részletes indokolasát és

k)zigazgatasi rendtartasról s z óló 20l 6.
tekintettel mellőztem.

a jogorvoslaíól szóló ájékoztatást az általános
évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontlára

Hatáskörömet és illetékességemet a környezet védeltnének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a környezetvédelmi és
természetvédelmí hatósági és igazgaiási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
7ll20l5. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértői kormányrendelet 1. § (3)

bekezdés a) pont ab) ahpontla, valamint a Kormány tagiainak feladat- és hatósköréről
szóló 94l20l8. (V. 22.)Korm. rendelet 79. §-ának 9. és 10. pontja alapozzameg.

Kiadmanyozási jogom a központi államigazgatási szervelcről, valamint a Kormány tagjai
és az állarntitkárok jogállasáról szóló 2010. évi XLil. törvény 5. § (3) bekezdésér1
továbbá az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2l20l8. (IX.
10.) AM utasítás I. számű mellékletének 88. § (1) bekezdésén és 2. fliggelékének 4.2.4.

pont 3. porrtján-alapul.

Budapest, 2019. VJ/&/v"^<(,, %."
u

Dr. Nagl István
agrármíniszter

nevében és megbízásából

b;Á á^y-'--
Dukdt ZsóJía ' _á

főosztúIyvezető

Kapjak:

l. Juhász-Gőz Szilvia (67 57 Szeged, Bacsó Béla utca 2.) - térti
2. Irattár

Arjrá*ltil,tis;;tc];:i*rn, §,tj55 l}ui}*p*lt. Ki,;ris*til í..r,l"ji:s {ál i l,
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[Összesen 14 találat]   
  
    
  
  (1-14/14)

Azonosító Megnevezés kezelési kód
gyűjtés előkezelés hasznosítás

átvenni kívánt hulladékok
1. 040108/S/R5 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíté 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
2. 040209/S/R3 társított anyagokból származó hulladék (impregnált 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
3. 040222/S/R3 feldolgozott textilszál hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
4. 061303/S/R3 műkorom (carbon black) 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
5. 070215/S adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14- 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
6. 070213/S/R3 hulladék műanyag 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13

7. 070299/S/R3 közelebbről meg nem határozott hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13

8. 120105/S/R3 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag fo 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
9. 120199/S/R3 közelebbről meg nem határozott hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
10. 150101/S papír és karton csomagolási hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R12
11. 150102/S/R3 műanyag csomagolási hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
12. 150103/S/R3 fa csomagolási hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
13. 150105/S/R3 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
14. 150106/S/R3 egyéb, kevert csomagolási hulladék 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
15. 150203/S abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruh 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
16. 160103/S/R3 hulladékká vált gumiabroncsok 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13

17. 160119/S műanyagok 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
18. 160306/S/R3 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13
19. 170203/S/R3 műanyag 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13

191204/S műanyag és gumi (más hulladékkezelőktől átvett) 30 000,0           30 000,0           30 000,0           R3, R12, R13

másodlagosan keletkező hulladékok
191204/S műanyag és gumi (telepen keletkező másodlagos)  -  - 30 000,0           R3, R13
191202/S keletkezett fém-vas hulladék  -  -  -  -

Összesen 30 000              30 000              30 000              

Építési-bontási hulladék

170101/S beton 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170102/S tégla 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170107/S beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke       20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170302/S bitumen 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170201/S fa 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170504/S föld és kövek 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170508/S vasúti pálya kavicságya 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13
170904/S kevert építési-bontási hulladék 20 000              20 000              20 000              R3, R12, R13

Összesen 20 000              20 000              20 000              

Mindösszesen 50 000       50 000       50 000       

éves mennyiség (t)



[Összesen 14 találat]   
  
    
  
  (1-14/14)

Azonosító Megnevezés Területigény m2

átvenni kívánt hulladékok

040108/S/R5 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék 
hasíté…

10 3 emelet magasan 1,5m3 konténer 30 db 1,1 x 1,4 m 16

040209/S/R3 társított anyagokból származó hulladék 
(impregnált…

125 4 m magasan (~410 m3) ömlesztett - 9,4x13,5 m 125

040222/S/R3 feldolgozott textilszál hulladék 50 3 emelet magasan big-bag 195 db 5,4x13,5 m 73
061303/S/R3 műkorom (carbon black) 33 3 emelet magasan 1,5m3 konténer 60 db 3,95x8,55 m 33,8

070215/S adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 
14-…

157 3 emelet magasan vágott IBC 168 db 7,9x8,55 m 67,5

070213/S/R3 hulladék műanyag 175 4 m magasan (570 m3) ömlesztett - 12,4x13,5 m 168
815 4 m magasan (2710 m3) ömlesztett  - 28,2x25 m 705

070299/S/R3 közelebbről meg nem határozott hulladék 200 4 m magasan (670 m3) ömlesztett - 16,7x13,5 m 200
815 4 m magasan (2710 m3) ömlesztett  - 28,2x25 m 705

120105/S/R3 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag 
for…

10 3 emelet magasan 1,5 m3 konténer 30 db 1,85x8,55 m 16

120199/S/R3 közelebbről meg nem határozott hulladék 60 3 emelet magasan 1,5 m3 konténer 120 db 7,43x8,55 m 63
150101/S papír és karton csomagolási hulladék 65 3 emelet magasan bálázva 222 db 9,4x13,5 m 125
150102/S/R3 műanyag csomagolási hulladék 65 3 emelet magasan bálázva 222 db 9,4x13,5 m 125
150103/S/R3 fa csomagolási hulladék 205 4 m magasan (410 m3) ömlesztve - 9,4x13,5 m 125

150105/S/R3 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 80 2 m magasan raklap 69 db 9,4x13,5 m 125

150106/S/R3 egyéb, kevert csomagolási hulladék 20 3 emelet magasan bálázva 66 db 2x13,5 m 27

150203/S abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruház…

10 2 m magasan raklap 22 db 2x13,5 m 27

160103/S/R3 hulladékká vált gumiabroncsok 150 4 m magasan (500 m3) ömlesztve - 11,3x13,5 m 152
510 4 m magasan (1700 m3) ömlesztve  - 18,8x25 m 470

160119/S műanyagok 120 4 m magasan (410 m3) ömlesztve - 9,4x13,5 m 125

160306/S/R3 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 195 4 m magasan (640 m3) ömlesztve - 15,2x12,4 m 188

170203/S/R3 műanyag 10 3 emelet magasan 1,5 m3 konténer 30 db 2x13,5 m 17

191204/S műanyag és gumi (más hulladékkezelőktől átvett) 205 4 m magasan (410 m3) ömlesztve - 9,4x13,5 m 125

másodlagosan keletkező hulladékok

191204/S műanyag és gumi (telepen keletkező másodlagos) 320 4 m magasan (640 m3) ömlesztve - 15,2x12,4 m 188

191202/S keletkezett fém-vas hulladék 30 3 emelt magasan 1,5 m3 konténer 33 db 11x(1,1x1,4) 20
Összesen

Építési-bontási hulladék

170101/S beton 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      
170102/S tégla 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      

170107/S beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      

170302/S bitumen 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      
170201/S fa 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      
170504/S föld és kövek 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      
170508/S vasúti pálya kavicságya 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      
170904/S kevert építési-bontási hulladék 4 m magasan (360 m3) ömlesztve 9,4x12,1 m 113      

Összesen

Mindösszesen

4950

4950

9250

gyűjtés módja 

4 300                

egyszerre betárolható 
mennyiség

(t)

4300


	1. Előzmények
	2. Alapadatok
	3. Az érintett terület bemutatása
	3.1. Az érintett terület elhelyezkedése
	3.2. Földrajzi környezet és a térség környezeti állapotának ismertetése
	3.2.1. Az érintett terület természetföldrajza
	3.2.2. Földtani és talaj adottságok
	3.2.3 Hidrológiai viszonyok
	3.2.4. Éghajlati viszonyok, levegőminőség
	3.2.6. Természetvédelem, tájvédelem
	3.2.7. Zajvédelem


	4. Tervezett tevékenység
	4.1. Tervezett tevékenység célja
	4.2. Alapadatok
	4.2.1. A tervezett tevékenység volumene
	4.2.2. A létesítmények, technológiák területigénye
	4.2.3. A tevékenység megvalósításához szükséges munkagépek, berendezések

	4.3. A tervezett hulladékgazdálkodási technológia
	Beszállítás, mérlegelés
	Nyilvántartás
	Hulladék betárolás, anyagmozgatás
	A hulladékok előkezelése és hasznosítása
	Kiszállítás
	Segédanyag-felhasználás

	4.4. Bizonytalanságok, később rendelkezésre álló információk
	4.5. A tervezett tevékenység kapcsolata a területrendezési tervvel
	4.6. A tevékenység megkezdését követő új tevékenységek megvalósítása

	5. Környezeti igénybevétel, várható környezetterhelés
	5.1. A telepítés környezetre gyakorolt hatása
	5.1.1. Levegőtisztaság-védelem
	5.1.2. Zajvédelem
	5.1.3. Vízminőség-védelem
	5.1.4. Hulladékgazdálkodás
	5.1.5. Talajvédelem
	5.1.6. Tájvédelem, természetvédelem

	5.2. A telep működésének környezeti hatásai
	5.2.1. Levegőtisztaság-védelem
	5.2.2. A tervezett tevékenység és a klímaváltozás kapcsolatának vizsgálata
	5.2.2. Zajvédelem
	5.2.3. Talaj- és vízminőség-védelem
	Szennyvízkezelés
	Talaj-, talajvízvédelem

	5.2.4. Hulladékgazdálkodás
	5.2.4.1. Hulladékkezelés

	5.2.5. Élővilág-védelem, tájvédelem

	5.3. A felhagyás környezeti hatása

	6. Rendkívüli esemény
	7.  A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, számított értékei
	Munka1
	Munka1




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 ORSÓS-
BERTA ILDIKÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.07.26. 10.28.38


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BERTA ILDIKÓ
Születési hely: SZEGED
Születési dátum: 1980.08.18.
Anyja neve: AGÓCS KLÁRA 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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