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1. BEVEZETÉS 

A dél-koreai tulajdonú SungEel Hitech Hungary Kft. (továbbiakban: Társaság) elektromos 
gépjárművekhez készülő Li-ion akkumulátor gyártásból származó fémtartalmú hulladékok (vagyis 
anód, katód, anód-katód összekapcsolásából álló ún. Jelly roll hulladék, cella, modul, NMP, ill. 
fém tartalmú iszaphulladék) gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával foglalkozik 
Szigetszentmiklós településen. A nevezett Társaság a fentiekben ismertetett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet kívánja végezni Bátonyterenye település nyugati részén 
található Ipari Parkban, évi 50.000 tonna mennyiségben. 

A telephelyen 50.000 tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulátor gyártásából 
származó nem veszélyes és veszélyes hulladékok (fémtartalmú) telephelyi gyűjtését és 
kezelését. Az előbbiekből 6.000 tonna/év a veszélyes, ill. 44.000 tonna/év a nem veszélyes 
hulladék mennyisége. 

A tervezett tevékenység a veszélyes hulladék hasznosítás miatt a környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet 3. számú mellékletének 109. pontja szerint (Veszélyes hulladék tároló és/vagy 
hasznosító telep) a) önálló telepként, méretmegkötés nélkül előzetes vizsgálat köteles 
tevékenység alá sorolható be. A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 
hasznosítása pedig a hivatkozott rendelet 3. számú mellékletének 107. pontja szerint 
(Nemveszélyes hulladék hasznosító telep)  a.) 10 t/nap kapacitástól, ill. a 108. pontja szerint 
(Fémhulladékgyűjtő-, előkezelő, hasznosító telep)  a.) 5 t/nap kapacitástól, előzetes vizsgálat 
köteles tevékenységek alá sorolható be. 

A hivatkozott rendelet 3. számú mellékletébe tartozó tevékenységek esetében az előzetes 
vizsgálatot elbíráló környezetvédelmi hatóság döntésétől függ a környezeti hatásvizsgálati 
kötelezettség. 

A Társaság - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges - az előzetes 
vizsgálati dokumentáció elkészítésével az IMSYS Kft.-t bízta meg.  

Az IMSYS Kft. elvégezte a tervezett tevékenység előzetes vizsgálatát, majd annak eredményei 
alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet tartalmi-formai követelményrendszere szerint 
összeállította a fentiekben részletezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 
szükséges előzetes vizsgálati tanulmány jelen dokumentációját.  
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1.1. A tanulmány készítésében résztvevők 

A cég elnevezése:         IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. 

A cég rövidített elnevezése:        IMSYS Kft. 

A cégjegyzék száma:         01-09-560270 

Statisztikai azonosítási száma:    12157817-7112-113-01 (KSH számjel) 

A cég székhelye:        1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.  

Telefon:                    +36 1/430-0014, +36 1/430-0015 

Telefax:                    +36 1/437-0325 

E-mail:       imsys@imsys.hu 

 

 

 

 

 

Aláírás: 

 

   
 …………………………………….. …………………………………….. 

 Dr. Varga József Dr. Krakkóné Bahul Mónika  

 Ügyvezető Projektvezető 
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A szakértői engedélyeket az 1.1.1 melléklet tartalmazza.  
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1.2. Az engedélykérő azonosító adatai 

A cég elnevezése:   SungEel Hitech Hungary Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

A cég rövidített elnevezése:   SungEel Hitech Hungary Kft. 

A cég székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48. 

A cég cégjegyzékszáma:   13-09-190570 

A cég adószáma:   26200774-2-13 

A cég statisztikai számjele:   26200774-3832-113-13 

KÜJ szám:   103 601 399 

Társaság főtevékenysége a cégkivonatban tárolt adatok alapján - 3832 Hulladék 
újrahasznosítása. 

A SungEel Hitech Hungary Kft. cégkivonatát az 1.2.1 melléklet tartalmazza.  

1.2.1. A telephely adatai 

A tevékenység Bátonyterenye település belterületén, a 21. számú főút mellett található Ipari 
parkban a 941/29 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg.  

Telephely neve:    Hulladékgyűjtő és feldolgozó telephely 

Telephely címe:    3070 Bátonyterenye, belterület 

Helyrajzi szám:    941/29 

EOV koordináta:    X: 294 975 m, Y: 707 726 m 

KTJ szám:    102 890 980 

Telephely területe:     84.408 m2 (ebből épület 8.719 m2) 

Telephely besorolása:    Kivett üzemi terület 

 

A telephely a Társaság által megvásárlásra került, az ehhez kapcsolódó bejegyzés, átírás 
folyamatban van.  

Tájékoztatjuk a T. Hatóságot, hogy a tárgyi előzetes vizsgálati dokumentáció minősített vagy 
üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz.  
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1.3. Az előzetes vizsgálat tárgya és célja 

A Társaság a tárgyi tevékenység végzéséhez a Bátonyterenyei ipari park egyik meglévő 
üzemcsarnokát, ill. az ahhoz kapcsolódó egyéb kiszolgáló épületeket, infrastruktúrát 
megvásárolta. Az előzetes vizsgálat tárgyát a hulladékgazdálkodási telephely kialakításához 
kapcsolódó munkálatok (átalakítás, felújítás stb.), telephely üzemeltetése és a tevékenység 
felhagyása képezik, az előre nem valószínűsíthető események (balesetek, haváriák) 
vizsgálatával együtt. 

Az előzetes vizsgálat célja a hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti hatásainak becslése, 
vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok 
megfogalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok felderítése.  

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett előzetes vizsgálat során a rendelkezésre álló adatok 
és ismeretek felhasználásával elvégeztük a jelenlegi állapot felmérését. Ezt követően a 
rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk alapján előzetesen becsültük a tervezett 
technológia telepítését, megvalósulását, felhagyását, továbbá a haváriák következtében létrejövő 
hatásokat, valamint a környezet állapotában várható változásokat. Megvizsgáltuk a tevékenység 
folytatásához szükséges ún. kapcsolódó műveletek hatásait is. 

Telepítés hatásai: 

A telepítés hatásait az egyes szakterületi fejezetekben részletesen nem vizsgáltuk, mivel a 
telephelyen, ill. a csarnokban elsősorban belső átalakítási munkálatokat, technológia 
beszerelését és a kültéri egységek (pl. porleválasztó) elhelyezését tervezik elvégezni.  

Építési műveletként egyedül az újonnan kialakításra kerülő 200 m2-es étkező, ill. a rakodó felület 
bővítése jelenik meg, azonban egyik sem jár kiemelkedően jelentős környezeti hatással. Az adott 
szakterületi fejezetekben az előbbiekhez kapcsolódó hatásokra csak röviden tértünk ki. 

Felhagyás hatásai: 

A felhagyás a helyszínen lévő berendezések, gépészeti egységek leszerelését, elszállítását, ill. a 
tevékenységgel járó környezeti kibocsátások megszűnését jelenti, így ezt a fázist sem vizsgáljuk 
részletesen az egyes szakterületi fejezetekben. A tevékenység felszámolását követően a terület 
eredeti (tevékenység megkezdése előtti) állapot visszaállításáról, ill. telephelyen tárolt, 
hasznosított, ill. még nem hasznosított hulladékok, ill. egyéb haszonanyagok elszállításáról és 
engedélyezett szakcégnek történő átadásáról gondoskodni kell. A telephelyen a felhagyás után 
várhatóan továbbra is valamilyen ipari tevékenység fog folyni, az Ipari Park, ill. a terület jellegéből 
adódóan. 

1.4. A tanulmány elkészítésének jogszabályi háttere 

A veszélyes hulladék hasznosítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. 
mellékletének 109. pontja szerint (Veszélyes hulladék tároló és/vagy hasznosító telep) a) önálló 
telepként, méretmegkötés nélkül előzetes vizsgálat köteles tevékenység alá sorolható be. A nem 
veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítás miatt pedig a hivatkozott rendelet 3. számú 
mellékletének 107. pontja szerint (Nemveszélyes hulladék hasznosító telep)  a.) 10 t/nap 
kapacitástól, ill. a 108. pontja szerint (Fémhulladékgyűjtő-, előkezelő, hasznosító telep)   a.) 
5 t/nap kapacitástól, előzetes vizsgálat köteles tevékenység. 
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A 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetében az előzetes vizsgálatot elbíráló 
környezetvédelmi hatóság döntésétől függ a környezeti hatásvizsgálati kötelezettség.  

A tárgyi telephelyen 50.000 tonna/év mennyiségben terveznek hulladékot gyűjteni és kezelni. Az 
előbbi mennyiségen belül a veszélyes hulladék éves mennyisége 6.000 tonna, vagyis 24 
tonna/nap, míg a nem veszélyes 44.000 tonna, vagyis 176 tonna/nap. 

A tanulmány elkészítésekor a fentiekben hivatkozott Kormányrendeleten kívül a szakterületek 
vonatkozó jogszabályait, ill. szakirodalmi adatokat vettük figyelembe. 

1.5. A felhasznált adatok és az alkalmazott módszerek értékelése, 
bizonytalanságok 

Az előzetes vizsgálat lefolytatása során döntően a Társaság által rendelkezésünkre bocsátott 
adatszolgáltatás alapján értékeltünk. 

A dokumentáció elkészítéséhez felhasznált egyéb tanulmányokra, adatbázisokra, megalapozó 
anyagokra és azok forrásaira az adatok közlésének helyén hivatkozunk. 

Az előzetes vizsgálat során alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának előnyeit, 
az előrejelzések érvényességi valószínűségét, a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél 
felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat és bizonytalanságokat – amennyiben 
van ilyen – az adott fejezetben ismertetjük.  

1.6. Útmutató a tanulmányhoz 

Az előzetes vizsgálat szöveges munkarészeinek a felépítését a tartalomjegyzék ismerteti. A 
tanulmányban hivatkozott mellékletek és nagyobb ábrák, táblázatok a kötet végén kaptak helyet, 
míg a kisebb ábrákat, táblázatokat a szövegbe ágyazva helyeztük el. A szöveg végén elhelyezett 
nagyobb ábrák, táblázatok számozása a hivatkozások helye szerinti fejezethez kapcsolódik.  
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2. ALAPADATOK 

2.1. A tervezett tevékenység célja és szükségessége  

Társaság fő profilja elektromos gépjárművekhez készült második generációs Li-ion 
akkumulátorok gyártásából származó fémtartalmú hulladékok feldolgozása, és az értékes, 
hasznosítható fémkomponensek (Ni, Co, Mn és Li) kinyerése és újbóli felhasználásának az 
elősegítése, ezáltal a körforgásos gazdaság alapjainak a megteremtése. Az előbbiek keretében a 
dél-koreai tulajdonú SungEel Hitech Dél-Korea, Kína, Malájzia, USA és valamint India után 
Európában elsőként, Magyarországon, ezenbelül is Szigetszentmiklóson alakította ki a következő 
üzemét még a 2018. évben. A Társaság a hulladékgazdálkodási tevékenységét az említett 
telephelyen – az érvényes engedélyek birtokában – 2019. év elején kezdte meg, melynek 
keretében a Magyarországon üzemelő Li-ion akkumulátor gyártó gazdálkodó szervezetek (mint 
pl. SAMSUNG SDI, SK Battery Manufacturing Kft.) gyártási hulladékát kezeli.  

A folyamat eredményeként keletkező értékes haszonanyagokat – mint például (Ni, Co, Mn és Li 
tartalmú fém-oxid por), visszanyert NMP oldat – alapanyagként tovább kezelik különböző ipari 
eljárásokkal Dél-Koreában, ill. Magyarországon, majd pl. Samsung SDI gödi üzemében Li-ion 
akkumulátor gyártásához ismételten hasznosítják, ezzel lehetőséget teremtve a körforgásos 
gazdaságnak.  

Jelenleg valamennyi európai autógyártó nagy lendülettel fejleszti az elektromos autóit, így az 
akkumulátorok jelentősége folyamatosan nő. Az előbbiek indokolták a Samsung SDI részéről a 
gödi gyár átalakítását akkumulátor gyártásra, mely tevékenység maga után vonta az egyes 
kiszolgáló létesítmények kialakítását is. Továbbá a SungEel Hitech különböző ázsiai 
országokban jelenleg is hasznosítja a Samsung SDI gyártási technológiája során keletkező 
egyes hulladékokat, ill. a kimerült akkumulátort. Az előbbiek keretében tárgyi telephelyen 
alkalmazni kívánt eljárás során már egy bevált, tapasztalt (már Magyarországon – lásd meglévő 
telephely) technológiát kívánnak telepíteni. 

Az előzetes előrejelzések szerint az elektromos töltőállomások száma egyre jobban növekszik az 
országban, ill. egyre több elektromos meghajtású jármű kerül a magyar közutakra. Az előbbiek 
mellett megemlíthetjük azt is, hogy a Samsung SDI gödi üzeme mellett a szintén dél-koreai SK 
Battery Manufacturing Kft. Komáromba, míg a japán GS Yuasa Magyarország Kft. Miskolcon 
létesített akkumulátor gyárat.  

A fentiek mind indokolják a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység létjogosultságát. Továbbá 
azt is fontos megjegyezni, hogy a Li gazdasági szempontból igen jelentős nyersanyag, az 
előbbiek miatt hosszútávon az egyre növekvő Li keresletet csak újrahasznosítás révén lehet 
fedezni.  

A feldolgozási technológia a „Reduce, Reuse & Recycle” koncepcióra törekszik, mely 
összhangban van a 2008/98/EK hulladékkeretirányelv, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvény 
célkitűzéseivel. A hulladékgazdálkodás területén elsődleges cél a hulladékok keletkezésének 
megelőzése, valamint a nem hasznosítható hulladékok mennyiségének csökkentése. Az előbbiek 
mellett a tervezett tevékenység tervezése során figyelemmel voltak a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, valamint a 2014-2020. közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervről szóló 2055/2013. (XII.31.) Korm. határozat előírásaira, célkitűzéseire. 



SungEel Hitech Hungary Kft.   Előzetes vizsgálat 
Bátonyterenye 

IMSYS Kft.  2021. február 22. 12/90 

 

2.2. A tevékenység, létesítmény ismertetése 

2.2.1. A tevékenység alapadatai 

Bátonyterenye Nógrád megyében a Mátra és Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál, a 
Zagyva és a Tarján-patak völgyében helyezkedik el. Nógrád megye harmadik legnagyobb 
városa, a Bátonyterenyei kistérség székhelye. A Bátonyterenyei Ipari Park elhelyezkedéséből 
adódóan megfelelő helyszínt biztosít a vállalkozások számára: a város, amely Budapesttől 
mintegy 100 km-re, a megyeszékhelytől 15 km-re, Szlovákiától 25 km-re, egy több kiágazású 
széles völgyben található. Továbbá a város a 21. számú főút mellett fekszik, viszonylag közel az 
autópályához és átszeli a Budapest – Hatvan – Salgótarján vasútvonal. 

A tervezett tevékenységnek helyet adó ipari park a település Ny-i részén, a 21. számú műút 
mellett található. A tárgyi ipari parkban kialakításra került egy belső úthálózat (beléptető portával), 
továbbá a teljes közmű hálózat valamennyi telek számára biztosított. 

A kérelmező a tárgyi bátonyterenyei telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván 
végezni, 50.000 tonna/év mennyiségben. A telephelyre beérkező hulladékok elsősorban a 
korábbi fejezetben ismertetett cégek gyártási hulladékából származnak, lakossági átvétel nem 
tervezett, azonban a későbbiekben várhatóan már használatból is érkezik (visszagyűjtött) Li-ion 
akkumulátor feldolgozásra.  

A fentiek alapján a Társaság az alábbi veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételét, 
telephelyi gyűjtését és kezelését tervezik az 1. táblázatban bemutatott mennyiségben. 

1.táblázat  

Azonosító kód Megnevezés 
Mennyiség 
(tonna/év) 

Megjegyzés 
Kezelési 

kód 

06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék 

06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxid 4.000 Katód R4 

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 

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

12 01 04 Nemvas fém részek és por 7.500 Katód R4 

16 Hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

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

27.500 
Katód, anód, 
„Jelly roll” 

E02-03 
R4 
R5 

16 06 elemek és akkumulátorok 

16 06 05 
Egyéb elemek és akkumulátorok 9.000 Cella, modul E02-99 

R4 

16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésére szánt vizes folyékony hulladék 

16 10 01* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó 
vizes folyékony hulladék 

2.000 
Fémtartalmú 
iszap 
hulladék 

R4 

Összesen legfeljebb:  50.000  

Ebből a nem veszélyes hulladék mennyisége 44.000  

Ebből a veszélyes hulladék mennyisége 6.000  
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A táblázat alapján látható, hogy egyedül a 16 10 01* azonosító kódszámú hulladék folyékony 
(iszap) halmazállapotú, míg a felsorolt többi hulladék szilárd. 

2.2.2. A technológia, tevékenység leírása 

A telephelyen kizárólag ipari termelőktől terveznek fémtartalmú hulladékot átvenni, lakossági 
beszállítás, átvétel nem fog történni. A partnerektől átvett/gyűjtött hulladékok érvényes 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítóvállalkozások által kerül be a telephelyre, 
saját szállítás nem tervezett. 

A Társaság a telephelyen tervezett tevékenységet – néhány technológiai elem kivételével (mint 
például alagút kemence) – a meglévő és 2019. évtől üzemelő szigetszentmiklósi telephelyén is 
végzi. Az utóbbi években egyre több Li-ion akkumulátor gyártó üzem jelent meg 
Magyarországon, mely társaságok maguk után vonzották az egyéb kiszolgáló létesítmények 
kialakítását, üzemeltetését ezzel is létjogosultságot teremtve ezen tevékenységeknek. A 
Társaság a tárgyi második telephelyén, a meglévő szigetszentmiklósi telephelyhez hasonló 
hulladékok átvételét és kezelését tervezi, viszont jóval nagyobb (közel 5x) mennyiségben. A 
telephelyen végzett hulladékgazdálkodási folyamattal a cél az értékes és további célra 
közvetlenül hasznosítható (fémoxid por – Ni, Co, Mn és Li) fémkomponensek kinyerése, 
„minősítése” és termékként történő értékesítése (HLOP powder néven, biztonsági adatlappal). Az 
így kinyert fémoxid por elsősorban a dél-koreai anyavállalathoz kerül kiszállításra, ahol azt 
alapanyagként felhasználják a katód aktív anyagához (NMC). 

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2.§ (1) bekezdése alapján az alábbi 
hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése tervezett a telephelyen: 

– tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, ill. a hulladékkezelő telephelyén történő, 
valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását 
követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése 
érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon 
hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet; 

– előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; 

– hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék 
hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 
egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek 
eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, 
akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; 
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A fentiek alapján a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek meghatározása a 
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XI.29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az alábbiakkal 
jellemezhetők: 

- E02-01 szétválasztás (szeparálás); 

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

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

- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

- E02-99 egyéb. 

A hasznosítási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016, (VI.28.) FM rendelet 2. 
melléklete alapján a tervezett hasznosítási tevékenység az alábbi kódokkal jellemezhető: 

- R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; 

- R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj 
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok 
újrafeldolgozását); (anód hulladék kezelése, hasznosítása) 

- 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). 

2.3. A hulladékkezelési tevékenység részletes bemutatása 

Lítium-ion akkumulátor 

A legfiatalabb generációba tartozik a Li-ion technológia. A nevét onnan kapta, hogy a töltés 
tárolásáról Li-ionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív, szén alapú (grafit) elektródához, 
kisütéskor pedig a pozitív fémoxid elektródához vándorolnak. Az anódot és a katódot szerves 
elektrolit választja el egymástól.  

Li-ion akkumulátor rétegezetten több cellából áll. Minden egyes cella négy alapkomponensből 
épül fel, általánosságban alábbiak szerint: 

- Katód: Li-fémoxid (elektróda); 

- Anód: grafit (elektróda); 

- Szeparátor, amely a két pólust elválasztja, valamint, 

- A vízmentes folyékony ionokat vezető elektrolit (szerves oldat). 

Az akkumulátort alumínium vagy alumínium-műanyagház borítja, amelyben a két elektróda 
közötti részt organikus elektrolit -oldószer és lítiumsó tölti ki. 
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2.3.1. Hulladék gyűjtési, kezelési tevékenység ismertetése 

A tervezett telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység főbb lépései: 

− ipari termelőktől származó nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása 
(készletezése), 

− szükség szerinti előkezelése (pl. válogatás, darabolás, vágás), 

− hulladék feldolgozása (majd minősítése a Ht. 9.§-a szerint), 

− másodlagos hulladékok, ill. késztermék átmeneti készletezést követő közúti kiszállítása. 

Hulladékok fogadása, készletezése (gyűjtése) 

A beszállításra kerülő hulladékokat érkezéskor a porta épület mellett található 60 tonna 
méréshatárú hídmérlegen mérlegelik. Az előbbiek mellett a csarnoképületen belül rendelkezésre 
fognak állni a kisebb súlyok, ill. feldolgozás során köztes mérések elvégzésére 2 tonna 
méréshatárú lapmérlegek. A szilárd halmazállapotú hulladékok big-bag zsákban, míg a 
folyékony/iszapszerű hulladékok IBC tartályban kerülnek majd beszállításra a telephelyre. A 
mérlegelést követően a hulladékok anyagfajtánként, hulladékazonosítóval ellátott tároló helyre 
kerülnek. A tárolásukhoz az 1.500 m2-es külső tároló (raktár), ill. a csarnoképületen belül pedig 
egy ~ 3.500 m2-es terület áll rendelkezésre.  

Az NMP-ill. egyéb fém tartalmú (iszap halmazállapotú) hulladék tárolása a feldolgozásig az NMP 
kezelő teremben fog történni, az előbbiekhez saválló burkolat, ill. kármentőmedence is 
kialakításra kerül. 

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése a big-bag zsákban történik a 
kiszállításig. A tervezés jelenlegi fázisában üzemi gyűjtőhely kialakítása nem tervezett, kizárólag 
munkahelyi gyűjtőhely. 

A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolótér burkolata egységes és 
egybefüggő. A gyűjtőhely műszaki megfelelősségét és szennyeződés mentességét folyamatosan 
fogják ellenőrizni. A környezetet veszélyeztető hibák megszüntetésére azonnal intézkedéseket 
tesznek. 

A tárolóhelyeken az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas 
helyek összes befogadó kapacitása 10.000 tonna.  

- Li-ion akkumulátor, katód, anód hulladék kezelése (szilárd halmazállapotú) 

A kezelendő Li-ion akkumulátor hulladék összetételét tekintve 55 %-ban fém-oxidot (Ni, Co, Li, 
Mn) és grafitport; 1,8 %-ban vastartalmú fémeket (Fe, Ni) és 43 %-ban nem - vastartalmú 
fémeket (Al, Cu, műanyag) tartalmaz. Az anód és a katód is aktív anyagból, áramvezetést segítő 
anyagokból és kötő anyagból áll. A katód hulladék egy vékony Al fólia fémoxid (Co, Li, Mn és Ni 
oxid) bevonattal, az anód hulladék vékony Cu fólia, ahol az aktív anyag a grafit.  

Az akkumulátor gyártás során az anód és katód alapanyag tekercseket méretre vágják, majd a 
szeparátorral (szigetelő) együtt, megfelelő hosszúságban feltekercselik. A szeparátor egy vékony 
műanyag fólia, ami az anód és katód fémes érintkezésének védelmét biztosítja. A 
feltekercseléssel jönnek létre az ún „Jelly rollok”, melyekből származó selejtek stb. kezelése 
szintén a telephelyen fog történni. 

Cella alumínium ház, „Jelly roll” töltettel, míg a modul sok cella párhuzamos kapcsolásából alakul 
ki. A feldolgozási folyamat elsődleges célja a hulladékban – kivétel anód – található fémoxid por 
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kinyerése, „minősítése” és HLOP powder néven, termékként biztonsági adatlappal ellátva az 
értékesítése. Az anód hulladék esetében az aktív anyag a grafit kinyerése a cél, „minősítése” és 
termékként az értékesítése, ehhez szintén rendelkezésre áll biztonsági adatlap. 

Válogatás 

A telephelyre beszállított, ill. feldolgozásra kerülő hulladék szükség szerinti válogatása kézi 
munkaerővel történik, mely során az idegen anyagok, a feldolgozásra nem kerülő fémhulladékok 
(pl. tiszta alumínium vagy réz tekercs) kiválogatásra kerülnek. Az idegen anyagokat munkahelyi 
gyűjtőhelyen gyűjtik, míg a tiszta fémhulladékot változatlan formában értékesítik fémkereskedő 
részére. 

Darabolás, vágás 

A feldolgozó berendezésbe történő hatékony adagolhatóság érdekében szükség szerint a 
kezelésre kerülő hulladékot (elsősorban anód/katód tekercsek) darabolni kell, mely 
kéziszerszámokkal történik. 

A telephelyre beszállított cella és modul hulladék esetében a feldolgozás első lépése az egyes 
cellák tetejének a levágása megfelelő célszerszámmal, majd a „Jelly roll” kiszedése a 
cellaházból. A „Jelly roll”-t a további feldolgozásig hordóban tárolják, míg a másodlagos 
hulladékként keletkező cella házat, ill. tetőt big-bag zsákban gyűjtik, és arra engedélyezett 
fémkereskedő (hulladékgazdálkodó) részére értékesítik 19 12 03 HAK kód (nem vas 
fémhulladék) alatt.  

Töltésmentesítés (cella) 

A töltött állapotban – elsősorban forgalomból - átvett Li-ion akkumulátor hulladékot, a feldolgozási 
folyamat előtt, első lépésként töltés mentesíteni kell, mely folyamathoz meghatározott 2%-os sós 
vizes fürdőben sütik ki a cellákat, modulokat. Az előbbiek érdekében kb. 5 napig tárolják ezen 
sós vizes fürdőben a hulladékot, mely idő alatt az a töltöttségét elveszíti, ezt követően a cellákat 
kiveszik és a hulladék feldolgozási folyamat megkezdéséig megfelelő gyűjtőedényzetben gyűjtik, 
ahol kiszárad. A hulladék csak száraz állapotban kerülhet feldolgozásra. 

A fentiekben jelzett folyamathoz 10db edényzet lesz elhelyezve, melyhez kapcsolódóan 
várhatóan kb. havonta 1 alkalommal lesz szükséges a vizet pótolni. 

Az elhasznált, szennyezett folyadékot – hulladékként fogják kezelni és gyűjteni – melyet 
engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezet részére adnak át. 

A fentiekben ismertetett folyamat a többi hulladékgazdálkodási folyamattól elkülönítve, egy külön 
álló helyiségben fog végbemenni.  

Hulladék feldolgozása (aprítás, szeparálás) 

A feldolgozási folyamat első lépéseként a tárolóhelyről a hulladékokat (katód, anód és Jelly roll) 
az adott technológiai sorhoz szállítják targonca segítségével. Az aprítási és szeparálási folyamat 
egy teljesen zárt rendszerben, automatikusan megy végbe, mely az előzetes tervek alapján 
megfelelő hatékonyságú porelszívóval/leválasztókkal lesz felszerelve.  

A feldolgozási folyamat első lépése az aprítás, mely műveletet végző berendezésbe 
szállítószalag segítségével kerül a hulladék. Az aprítást követően szintén szállítószalag 
használatával, a már aprított hulladék egy nagy teljesítményű zúzógépbe kerül, mely az így 
beadagolt hulladékot 5-8 mm szemcseméretűre aprítja. Ezen folyamatot követően egy vibrációs 
rosta segítségével választják ki az idegen anyagokat, ill. különböző szemcseméretű anyagokat 
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(hulladékokat). A jelzett aprító/daráló berendezésekből összesen 5db fog a telephelyen 
rendelkezésre állni, melyeket a további zártság biztosítása érdekében „dobozolni” fognak, vagyis 
kívülről is „becsomagolják” ezen gépeket, hogy a feldolgozási folyamat során keletkező finom por 
semmilyen formában ne tudjon a csarnok légterébe kerülni. 

A katód hulladék feldolgozási folyamat során kétféle anyag keletkezik, vagyis egy finom 
összetételű fémoxid (fekete) por, mely az összetételét tekintve Ni, Co, Li és Mn elemekből áll, ill. 
HLOP powder fantázianéven biztonsági adatlappal rendelkezik. A fentiekben jelzett fémoxid por 
esetében teljesül a Ht. 9.§-a szerinti hulladékstátusz vége (EoW), vagyis az előbbiek alapján nem 
hulladékként, hanem termékként, a hivatkozott biztonsági adatlappal kerül kiszállításra az anyag. 
A termék tárolása csak ADR minősített big-bag zsákokban történhet, melyet a biztonsági adatlap 
alapján megfelelő felirattal, jelöléssel (lásd CLP) látnak el. A folyamat során másodlagos 
hulladékként alumínium darálék keletkezik, melyet fémkereskedők részére értékesítenek. 

Az anód hulladék feldolgozása során a szeparálást követően szintén kétféle anyag keletkezik, 
ilyen a grafitpor, ill. a rézdarálék, mely másodlagos hulladékként kerül hulladékgazdálkodó 
részére további kezelés céljából átadásra. Amennyiben a grafitpor esetében teljesülnek a Ht. 9.§-
a szerinti feltételek (vevő, megfelelő hasznosítási cél) abban az esetben, már nem, mint hulladék, 
hanem termékként kerül az is értékesítésre, melynek igazolásához szükséges dokumentumokkal 
rendelkezni kell (megállapodás termék vásárlásra, megfelelősségi nyilatkozat, biztonsági adatlap 
stb.). 

A „Jelly roll” nevezetű hulladék darálása és szeparálás során szintén két frakció keletkezik, az 
egyik a katód hulladéknál keletkező feketepor összetételével hasonló fémoxid por, míg a második 
frakció alumíniumot és rezet vegyesen tartalmazó darálék (műanyag szennyezéssel). 

 

A folyamat során keletkező anyagokat big-bag zsákban gyűjtik, amennyiben a zsák több mint  
90 %-ban megtelt az adott anyaggal abban az esetben, a berendezés működését leállítják, ill. a 
zsákokat kicserélik. 

 

Alagútkemence 

A „Jelly roll” nevezetű hulladék darálása során keletkező műanyag szennyezést tartalmazó 
vegyes alumínium és réz darálékot, az aprítási folyamat utókezeléseként egy alagútkemencén 
fogják átvezetni, annak érdekében, hogy a vegyes darálékban található szennyezést eltávolítsák, 
és egy minél tisztább, értékesíthetőbb végterméket kapjanak. Az alagútkemencébe belépő 
hulladék 60 percet tölt a hevítési zónában, ahol elektromos fűtőberendezések körülbelül 600-650 
°C-ot állítanak elő. A hevítési zónából ezután egy hűtő zónába kerül a hulladék, ahol 50-80 °C-ra 
hűtik vissza. Az így kezelt anyagot (hulladékot) a melegítési zóna után hűtik. A folyamat végén a 
lehűlt hulladékot a rendszerből eltávolítják és fémkereskedő részére értékesítik. 
Az alagútkemencéből elszívott szennyezett levegő egy utóégető berendezésen halad keresztül, 
amely 800 °C-os hőmérsékleten égeti el a kilépő szerves anyagokat. A távozó gázáramot ezután 
egy nagy kapacitású zsákos szűrőberendezésbe vezetik, ahol a szilárd részecskéket 
leválasztják. Végül az elszívott légmennyiség egy nedves mosó beiktatásával a P5 pontforráson 
át távozik a környezetbe.  

 

A hulladékstátusz végét el nem érő hulladékokat továbbra is hulladéknak tekintik és megfelelő 
HAK kód alatt, engedélyezett hulladékkezelő részére továbbadják. 
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NMP tartalmú hulladék kezelése (iszap halmazállapotú) 

A másodgenerációs Li-ion akkumulátorok gyártásánál az aktív anyagok felviteléhez 
hordozóanyagot (N-metil-2 pirrolidon-t, továbbiakban NMP) használnak. Az akkumulátor gyártás 
technológiai folyamata során az NMP-t elpárologtatják, majd vizes mosóban elnyeletik. A vizes 
mosóból elvezetett 80 % NMP hulladék és 20 % víz elegy, fémtartalmú iszapos része kerül a 
Társasághoz. 
 
A fentiek alapján az iszap halmazállapotú hulladék 1 m3-es IBC tartályban érkezik a telephelyre, 
összetételét tekintve főként vízben oldott fémoxidot (Co-t, Ni-t, Mn-t és Li-t), és kevesebb mint 
5%-ban NMP-t tartalmaz. Az alábbiakban bemutatott technológia kiválóan alkalmas fentiekben 
említett anyagok szétválasztására. 

A beszállított hulladékot, a lerakódást követően első lépésben a gyűjtőedényzetből kiszedik 
kéziszerszámokkal, és erre a célra kialakított tálcákra helyezik. 

A tálcákon lévő iszapszerű hulladékot targonca segítségével adagolják az elektromos szárító 
kemencébe, ahol az üzemelési hőmérséklet legfeljebb 350 °C. A kondenzátor után kilépő gázt 
egy aktív szénnel töltött szűrőberendezés tisztítja meg a benne lévő szerves szennyezőktől. Az 
iszapból felszabaduló szerves anyagokat (N-metil-2-pirrolidon) egy vízhűtéses kondenzátor 
segítségével nyerik vissza, mely így részben vizet is tartalmaz. A szárító kemencében 
visszamaradó szilárd halmazállapotú fémoxid por (HLOP powder) összegyűjtésre, ill. dél-koreai 
anyacéghez kiszállításra kerül, ahol azt alapanyagként feldolgozzák. 

A technológia során 1db elektromos szárító kemencét terveznek használni, mely gépet a 
meglévő szigetszentmiklósi telephelyükről fogják átszállítani a tárgyi telephelyre (lásd 1. ábra) 

 

 

1. ábra 

Szárítókemence 

2.3.2. Felhasználandó alapanyagok, ill. energia jellemzői és mennyiségi adatai 

A Társaság a hulladékkezelési (telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) tevékenységéből 
adódóan ipari termelőktől átvett nem veszélyes és veszélyes hulladékokat „használ fel”, kezel. Az 
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előbbiek keretében elsősorban elektromos autókhoz készített Li-ion akkumulátor gyártásából 
származó fémtartartalmú hulladékok kezelése tervezett: 

- anód (réz fólia grafit bevonattal) 

- katód (alumínium fólia NMC (Ni, Mn, Co és Li) bevonattal) 

- anód és a katód összekapcsolásából kialakított ún. „Jelly roll” (műanyag membrán 
fólia/szeparátor választja el a két elektródát) 

- cella, modul 

- NMP-t (N-metil-2 pirrolidon) és fém tartalmú komponenseket (Ni, Co, Mn, Li) tartalmazó 
iszap halmazállapotú hulladék. 

A fentiekben felsorolt hulladékok gyártási selejtként, minőséghibás termékként, köztes 
hulladékként keletkeznek a Li-ion akkumulátor gyártás során. A Társaság célja ezen 
hulladékokból a hasznosítható, értékes fémkomponensek minél tisztább (értékesíthetőbb) 
állapotban történő kinyerése és újbóli hasznosíthatóságának az elősegítése. 

A telephelyen kezelni tervezett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete alapján sorolhatók be a megfelelő kategóriába, az erre vonatkozó 
táblázatot, ill. a mennyiségi adatokat a 2.2.1 pont tartalmazza. 

A tevékenységhez felhasznált egyéb anyagok esetében be kell tartani a biztonsági adatlapon 
leírtakat, ill. az ehhez kapcsolódóan készülő kémiai/munkahelyi kockázatértékelésben leírtakat. 

Az energia jellemző adatait a 2.3.2.2. pontban ismertetjük. 

2.3.2.1. Veszélyes anyagok beszállítása, tárolása, felhasználása  

A tárgyi telephelyen tervezett hulladék feldolgozási tevékenység elsődleges célja az átvett 
fémhulladék feldolgozása és abból az értékesíthető, hasznos komponensek kinyerése, 
„hasznosítása”. A fémhulladékokból kinyert Ni, Co, Mn és Li tartalmú fekete színű, por állagú 
anyagot HLOP powder néven, biztonsági adatlappal ellátva és a CLP, ADR szabályainak 
megfelelően csomagolva, címkézve értékesítik, elsősorban a dél-koreai anyavállalat felé. Az 
említett anyagot kémiai nyersanyagkánt – Li-ion akkumulátor alapanyagaként – használják fel.  

A fentiekben nevezett terméket, a beérkező és feldolgozásra váró hulladéktól elkülönítve fogják 
tárolni. A biztonsági adatlapon foglaltakat be kell tartani, a munkavállalók részére egyéni 
védőfelszerelést szükséges biztosítani.  

A hulladék feldolgozási (előkezelés, hasznosítási) tevékenység során alkalmazott berendezések 
és az anyagmozgatás működtetéséhez, valamint a karbantartáshoz különböző elsősorban 
ásványolaj alapú segédanyagokat (kenőolaj stb.) használnak fel. A veszélyes anyagokat, 
készítményeket elkülönítetten, feliratozottan, ill. biztonsági adatlappal ellátva fogják tárolni.  

A telephelyhez kapcsolódó munkagépek karbantartása részben alvállalkozó bevonásával külső 
szakszervizben történik, így az ehhez kapcsolódó veszélyes anyagok tárolása az alvállalkozó 
telephelyén valósul meg. 
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2.3.2.2. Energiafelhasználás  

Az Ipari Parkban jelenleg az alábbi közművek állnak rendelkezésre: 

- ivóvíz ellátás, szenny-és csapadékvíz vezeték; 

- tüzivíz hálózat; 

- gáz csatlakozási lehetőség; 

- elektromos energia ellátás; 

- telekommunikációs kapcsolat; 

- belső úthálózat; 

- beléptető porta (24 órás). 

Technológia, tevékenység energiaigénye: 

Az irodaépület és az öltözők, zuhanyzók fűtését, melegvíz előállítását egy 45 kW teljesítményű 
Vaillant és egy 40 kW teljesítményű Thermomax gázüzemű kazán szolgáltatja. A kazánok 
kéménye az 53/2017. (X.18.) FM rendelet alapján nem minősül légszennyező pontforrásnak, 
engedély nem szükséges. 

Villamos energia felhasználás a berendezések működtetéséhez, ill. a világításhoz szükséges, 
melyet az ipari parkon belül kialakított hálózatról fognak vételezni. Az előbbiekhez jelenleg 2 
MWatt áll rendelkezésre, melynek a bővítése tervezett 3 MWatt-ig. 

A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett települési ivóvízvezeték 
hálózatról biztosítható. A szociális jellegű vízigény a jelenlegi adatok szerint várhatóan 1-1,5 
m3/nap. A tevékenység során technológiai vízfelhasználás is történik, azonban a szennyezett víz 
hulladékként kerül majd elszállításra, előbbiekből adódóan csak kommunális jellegű szennyvíz 
fog képződni a telephelyen. A technológia vízfelhasználás egyedül a töltött állapotban lévő cellák 
kisütésénél jelentkezik, mely folyamathoz összesen 10 db speciális tartály (edényzet) áll 
rendelkezésre, amelyet 2%-os sósvízben sütnek ki. 

A keletkező kommunális szennyvíz – meglévő csatorna rendszeren keresztül – a Heves Megyei 
Vízművek Zrt. által üzemeltett bátonyterenyei szennyvíztisztító telephelyre kerül elvezetésre. A 
csarnoképület mellett egy 200 m3-es tűzívíz tározó áll rendelkezésre az esetlegesen bekövetkező 
káresemények (pl. tűzeset) elhárítására. 

2.3.2.3. Felhasználandó anyagok és előállítandó termékek környezetvédelmi 
minősítése 

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység során a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 
(VIII.27.) VM rendelet szerint nem veszélyes és veszélyes kategóriába sorolható hulladékok 
átvételét tervezik. 

A technológia során olyan értékes anyagok „termékek” keletkeznek, mint például a fémoxid por, 
ami a Li-ion akkumulátor gyártáshoz további átalakítást követően felhasználható, így a 
körfolyamat biztosított. Az anód feldolgozása során keletkező carbon (grafitpor), például a 
kohászat során ötvöző anyagként használható fel. 
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Az előbbiek mellett várhatóan teljesülnek 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében leírt 
feltételek. 

A hulladékstátusz megszűnésének feltételeit a 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerint a hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a következő feltételek együttes 
teljesülése esetén nem tekintendő hulladéknak a továbbiakban: 

a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják; 

b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet; 

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és 

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre 

káros hatást. 

A fenti feltételnek való megfelelés a hulladék előkezelésre és hasznosításra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélykérelemben kerül részletesebben kifejtésre, alátámasztásra. 

2.3.3. A kiválasztott technológiánál tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, 
intézkedések 

A környezetvédelmi szempontból fontos létesítmények, intézkedések ismertetése a szakterületek 
fejezeteiben találhatók.  

2.3.3.1. Felkészülés veszélyhelyzetekre 

Az NMP tartalmú hulladék tárolására és kezelésére egy külön álló helyiség lesz kialakítva. A 
helyiség burkolata saválló műgyanta lesz, ill. a kármentőmedence is kialakításra kerül, saválló 
acélkerettel kibélelve. A fal mentén körbe egy 10 x 15 cm- es csatorna lesz, ráccsal lefedve. Az 
említett csatorna a kármentő medencébe lesz bevezetve, mely a talajba süllyesztve saválló 
acélból lesz kialakítva, így esetleges havária során a szennyezés könnyen/biztonságosan 
elvezethető a medencébe, ahonnan kiszivattyúzható. 

A tervezett tevékenység a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletébe nem 
sorolható, így kárelhárítási terv készítésére nem kötelezett. Azonban a 439/2012. (XII.29.) Korm. 
rendelet alapján a tevékenység megkezdéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély 
kiadásához már havária tervvel kell rendelkezni a telephelynek. Az előbbi kötelezettség 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése esetén is fenn áll. Havária terv 
hulladékgazdálkodási engedélykérelem részeként kerül majd elkészítésre és jóváhagyás céljából 
benyújtásra a T. Hatósághoz. Havária tervben részletesen ki fognak térni a lehetséges 
veszélyekre, a kárelhárítás és lokalizáció menetére, havária esetén értesítendők körére. A 
Havária tervben foglaltakat oktatás keretében fogják a munkavállalókkal megismertetni. A 
kárelhárítás, lokalizáció általános eszköz állománya (mint például üres hordó, homok, seprű, 
lapát) elkülönítetten fog rendelkezésre állni, az elhasznált eszközök pótlásáról gondoskodnak.  

A fentieken kívül munka-, ill. tűzvédelmi szabályzatok, továbbá technológiai utasítások 
elkészítése javasolt. 
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2.3.4. Referenciák 

A dél-koreai tulajdonú SungEel Hitech Dél-Korea, Kína, Malajzia, USA és India után Európában 
elsőként, Magyarországon, ezenbelül is Szigetszentmiklóson alakította ki az üzemét. A 
szigetszentmiklósi telephelyen a magyarországi leányvállalat 2019. év elejétől végez 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, így kellő tapasztalattal rendelkeznek, melyet fel tudnak 
majd használni a tárgyi bátonyterenyei telephelyen is. 

2.3.5. A technológiához kapcsolódó műveletek leírása 

2.3.5.1. Szállítás 

A telephely a 21-es főút, ill. a Bergát köz irányából közelíthető meg, ill. hagyható el. 

A közúton be-, ill. kiszállított hulladékok mérését 1 db 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg 
biztosítja, mely a portaépületnél található. A kisebb tételek (mennyiségek) mérésére 2-3 db  
2 tonna méréshatárú raktári mérleg fog rendelkezésre állni. A csarnoképületben e mellett 
található telepített híddaruk, melyek alkalmazása szintén tervezett az üzemelés során, ezekből 
2db 5 tonna, 1db 20 tonna és 1db 30 tonna méréshatárú. A tevékenységet érintő szilárd 
halmazállapotú hulladékok big-bag zsákban, míg a folyékony halmazállapotú hulladékok IBC 
tartályban kerülnek beszállításra és tárolásra. 
 
A várható forgalom nagysága kezdetben tehergépkocsi esetében max. 5-7 db/nap; 
személygépkocsi 15 db/nap. A hulladékok be-, ill. kiszállítását érvényes hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező szállítóvállalkozások fogják végezni, saját gépjármű használata erre a 
célra nem tervezett. 

Alkalmazott munkagépek: 

A belső anyagmozgatás korszerű, rendszeresen karbantartott anyagmozgató gépekkel fog 
történni.  

A telephelyen kezdetben 1 db elektromos és 1 db dízel üzemű targoncát terveznek használni a 
hulladék, ill. egyéb anyagmozgatási feladatokhoz. A későbbiekben plusz 1 db elektromos 
targoncával növekedhet a létszám. 

A jelzett munkagépek karbantartását arra szakosodott szakszervizzel fogják végeztetni. 

2.3.5.2. Tárolás 

A hulladékok telephelyi tárolására megfelelő méretű gyűjtőedényzetek állnak rendelkezésre. A 
tárolás módja, helye részletesen 2.3.1 pontban került bemutatásra. 

A Társaság a telephelyen egyidejűleg 10.000 tonna nem veszélyes és veszélyes hulladékot 
kíván tárolni, mely jelzett mennyiség tárolására rendelkezésre áll egy 1.500 m2-es külső tároló 
(raktár), ill. a csarnoképületen belül pedig egy ~ 3.500 m2-es terület. A 246/2014. (IX.29.) Korm. 
rendelet 21 § (4) bekezdése szerinti üzemeltetési szabályzat az előzetes vizsgálat lezárását 
követően beadásra kerülő hulladékgazdálkodási engedélykérelem részeként kerül elkészítésre 
és benyújtásra. 
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2.4. A tervezett tevékenység telepítési szempontjai és lehetőségei 

2.4.1. A telepítés helye, területigénye, jelenlegi területhasználatok 

A Társaság tárgyi bátonyterenyei telephelye a 941/29 hrsz. alatt, ezen belül is a település Ipari 
parkjában helyezkedik el. Az említett Ipari parkban jelenleg is különböző gazdasági társaságok 
működnek, többek között a KGF Hungary Kft. (gumihulladék hasznosító pirolízis üzem), TRP-
Terenye Kft. (biohulladék hasznosítás), vagyis az Ipari parkban jelenleg végzett tevékenységek 
profiljához teljes mértékben illeszkedik a Társaság által tervezett hulladékgazdálkodási 
tevékenység. 

Az ingatlan elhelyezkedéséből adódóan Budapesttől mintegy 100 km-re, a megyeszékhelytől 15 
km-re, Szlovákiától 25 km-re, egy több kiágazású széles völgyben található. A telephelynek 
helyet adó város a 21. számú főút mellett fekszik, viszonylag közel az autópályához és átszeli a 
Budapest – Hatvan – Salgótarján vasútvonal. Az előbbiek, mind indokolták (elősegítették) a 
telephely kiválasztását. 

A tárgyi ingatlant Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a Bátonyterenye 
Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata megállapításáról szóló 16/2004. (VI.25.) 
önkormányzati rendelete „Gip” jelű ipari, gazdasági terület alá sorolja. Megjegyezzük, a Helyi 
Építési Szabályzat felülvizsgálata jelenleg folyamatban van a helyi önkormányzatnál. 

A telephely átnézeti helyszínrajzát a 2.4.1. melléklet mutatja be. 

2.4.2. A tervezett tevékenység összefüggései a terület- vagy településfejlesztési, 
rendezési tervekkel és infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel 

A Helyi Építési Szabályzat 22.§-a alapján az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények 
elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. 
 
Az érvényes helyi építési szabályzat alapján „Gip” jelű terület alá besorolt telekre vonatkozó 
szabályozási előírások a következők:  

2. táblázat 
Az építési telek 

Övezeti jele Beépítés módja 
Legkisebb 

területe (m2) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

Az épület 
legnagyobb 

magassága (m) 

Legkisebb 
zöldfelület 

Gip-I. 
szabadon álló, 
oldalhatáron álló 

2.000 50 K-T 25 % 

 
A telephelyen található meglévő épületek (szociális épület, iroda, raktárcsarnok, üzemcsarnok, 
segédanyag raktár) esetében kizárólag felújítási munkálatokat, gépek telepítéséhez szükséges 
előkészületeket terveznek végrehajtani. Azonban az előbbiek mellett kialakításra kerül egy 200 
m2-es alapterületű étkező helyiség, mely építési tevékenységet igényel. 

A telephely területe a tulajdoni lap alapján 84.408 m2, ebből épület jelenleg 8.719 m2, melyhez 
még pluszban hozzájön az újonnan kialakításra kerülő étkező 200 m2-es területe. Azonban az 
előbbi beruházással, még mindig bőven beépítettségi határ alatt vannak (~11%). Tehát a jelenleg 
érvényes helyi építési szabályzatban foglalt előírásokat továbbra is teljesíteni fogja a telephely. 

A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat előírásait minden esetben érvényesíteni 
fogják. 
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2.5. A tervezett tevékenység főbb alapadatai 

2.5.1. A tevékenység volumene 

A tárgyi telephelyen 50.000 tonna/év mennyiségben terveznek hulladékot gyűjteni és kezelni. Az 
előbbi mennyiségen belül a veszélyes hulladék éves mennyisége 6.000 tonna, vagyis 24 
tonna/nap, míg a nem veszélyes 44.000 tonna, vagyis 176 tonna/nap, 250 munkanappal 
számolva. 

A telephelyi tevékenység az elképzelések szerint évi 250 napban, 2 műszakos munkarendben 
fog zajlani. A nappali időszakban a munkavégzés 06:00 és 15:00 óra között történik, míg a 
második műszak 15:30 és 00:30-ig fog tartani.  

A kérelmezett tevékenységhez a jelenlegi tervek szerint 50 főt kívánnak alkalmazni, ezenbelül is 
előreláthatólag 30-35 fő fizikai munkavállalót. 

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

A csarnokon belül a belső átalakításokat, ill. gépészeti munkákat 2021. elején kezdik meg, mely 
várhatóan március végéig fog tartani. 

A kérelmezett tevékenységet – az annak a megkezdéséhez szükséges véglegessé vált releváns 
engedélyek birtokában – 2021. tavaszán-nyár elején szeretnék elindítani. 

A felhagyás időpontja jelenleg nem határozható meg. Amennyiben a tevékenység felhagyására 
kényszerülnek, abban az esetben gondoskodnak a telephelyen található hulladékok 
értékesítéséről, ill. megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásról. Az 
előbbiek mellett a telephelyen található berendezések, gépek leszereléséről és elszállításáról 
szintén intézkedni fognak. A telephelyen található épületek más gazdasági vállalkozás részére 
értékesíthetők. 

2.5.3. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 

2.5.3.1. Műszakilag kapcsolódó létesítmények 

A Társaság a telephelyen az alábbi főbb fejlesztéseket, átalakításokat tervezi végrehajtani: 

- csarnoképület és a hozzá tartozó szociális helyiségek teljes egészében felújításra 
kerülnek ezenbelül is: 

o burkolat teljes felújítása (betonréteg 20 cm-es és műgyanta) 

o tető felújítása 

o oldalfalak átépítése – kopolit üveg szendvicspanelra cserélése 

o teljes világítás és villamos hálózat felújítása 

o festés 

o NMP tartalmú hulladék (folyékony) kezelésére szolgáló terem kialakítása. 

- a meglévő öltöző és zuhanyzó helyiségek 50-80 főre (női és férfi) kibővítésre kerülnek; 
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- 200 m2-es étkező helyiség kialakítása; 

- rakodó felület megnövelése. 

A telephelyen meglévő és használni kívánt épületeket, tervezett funkciójukat az alábbiakban 
mutatjuk be: 
 
Csarnoképület: 
A tevékenység végzéséhez egy 6.869 m2 alapterületű csarnoképület áll rendelkezésre, mely 
egyrészt fog szolgálni a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges gépek, 
berendezések működtetéséhez, ill. másrészt pedig raktárhelyiségként fog funkcionálni, a 
beérkező hulladékok, ill. a késztermékek (HLOP powder, carbon (grafitpor)) tárolásához.  (lásd a 
2. ábrát) 

 
2. ábra 

Csarnoképület felosztása 
 
Raktár 
A csarnoképület Ny-i oldalán található ~1.500 m2-es zárt raktárhelyiség fog szolgálni a cella és 
modul hulladék ideiglenes tárolására a hulladékfeldolgozási tevékenység megkezdéséig. 
 

Szociális helyiség (öltöző, étkező): 

A munkálatok keretében a csarnoképülettől teljesen különálló, annak Ny-i oldalán található, 
meglévő öltöző helyiségek felújításra kerülnek, ill. egyben bővítik is 50-80 főre (női és férfi).  

A fentiek mellett teljesen újonnan kerül kialakításra egy 200 m2-es étkező, mely az öltözőket 
magába foglaló épület mellett kerül kialakításra. 

 

Irodaépület: 

A csarnoképülettől szintén teljesen különálló, annak Ny-i oldalán található épületben kap helyet 
az irodai dolgozók munkavégzésére szolgáló helyiségek. 

 

Porta épület: 

A telephely bejáratnál található porta épület, a személy-és gépjármű forgalom ellenőrzésére, és 
terület őrzés-védelmére szolgál. A porta által 0-24 órás őrzés biztosított. 
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A fentiekben jelzett épületeken kívül található egyéb létesítmények sorsa még egyelőre nem 
eldöntött, hogy felújítják vagy elbontásra kerülnek. (lásd 3. ábra) 

 

 
3. ábra 

A telephelyen található épületek 
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3. HATÓTÉNYEZŐK ÉS HATÁSFOLYAMATOK, A HATÁSVISELŐK 
AZONOSÍTÁSA 

3.1. Levegőtisztaság-védelem 

3.1.1. Telepítés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A telephelyen nagyobb volumenű építési munkálatokkal nem kell számolni, a technológiáknak 
már egy meglévő csarnoképület, ill. irodaépület biztosít helyet. Ezek mellett új épületként egy 200 
m2-es étkező telepítése tervezett a területen. 
 
A technológia telepítésének, építésének az időszakában legfőképpen a csarnok épületen belül, 
ill. az étkező kialakításánál várhatóak nagyobb volumenű munkák. Ez alatt levegőszennyezés az 
alapanyag (építőanyag) és technológia beszállítását végző szállító járművek, valamint a telepen 
dolgozó munkagépek füstgáz kibocsátásából (mozgó légszennyező források) és az általuk 
esetleg felvert por mennyiségéből származhat. Az építés idején szállítójárművek használata 
nappali üzemeltetéssel valósul meg. 
 
További levegőszennyezésként jelentkezhet még a csarnok épület, valamint a benne 
elhelyezésre kerülő technológiai berendezések telepítési munkálataival járó hegesztéséből, 
festéséből adódó kibocsátás, ezeknek azonban számottevő hatása előre láthatólag nem lesz. 

A szállítási tevékenységek során levegőbe kerülő légszennyező anyagok (kipufogógázok), 
különböző koncentrációban tartalmaznak szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és 
szénhidrogéneket. Elmondható azonban, hogy a technológia telepítéséhez kapcsolódó szállítási 
forgalom elhanyagolható lesz a környező utak forgalmához, vagy az üzemelés során várható 
gépjármű forgalomhoz képest. 

3.1.2. Megvalósítást követően várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Helyhez kötött légszennyező pontforrások 

A létesítményhez kapcsolódóan a jelenlegi tervek szerint 5 db helyhez kötött légszennyező 
pontforrás létesül. A helyhez kötött pontforrások elhelyezkedését a 3.1.1. melléklet helyszínrajza 
mutatja be. 

Az irodaépület és az öltözők, zuhanyzók fűtését, melegvíz előállítását egy 45 kW teljesítményű 
Vaillant és egy 40 kW teljesítményű Thermomax gázüzemű kazán szolgáltatja. A kazánok 
kéménye az 53/2017. (X.18.) FM rendelet alapján nem minősül légszennyező pontforrásnak, 
engedély nem szükséges. 

Porleválasztó kidobó kürtő (P1, P2, P3, pontforrások) 

A feldolgozásra kerülő hulladékok első lépésként manuális válogatáson mennek keresztül. A 
következő lépésekben az alapanyagok több kezelősorra kerülnek, ahol több lépésben darálják, 
őrlik, aprítják, majd a különböző szeparátor berendezésekkel az alkotóelemeket szétválasztják 
anyaguk, ill. méretük szerint. 

A darálás és aprítás 5 különböző technológiai soron is működik, mindegyik soron zárt rendszerű 
porelszívó berendezés működik. Az elszívott por tartalmú levegőt zsákos rendszerű leválasztó 
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berendezések és ciklonok tisztítják meg, majd ezt követően az elszívott levegő a P1-P3 
pontforrásokon keresztül a szabadba távozik. 

A porleválasztó berendezések a csarnokon kívül, az épület keleti oldalánál lesznek elhelyezve, 
az ezekhez kapcsolódó pontforrások 12 méter magasan kerülnek kivezetésre.  

A pontforrások és a hozzá kapcsolódó berendezések jellemző adatai: 

3. táblázat 
Pontforrás jele: P1 P2 

Magassága: 12 m 12 m 

Kibocsátási átmérő: Ø 0,4 m Ø 0,4 m 

Véggáz hőmérséklete: 25 ºC 25 ºC 

Becsült térfogatáram: 15 000 m3/h 15 000 m3/h 

Leválasztó berendezés típusa: ZA355 multiciklon ZA355 multiciklon 

Zsákos filter típusa: DUSTOMAC S-90 DUSTOMAC S-90 

Becsült szennyezőanyag koncentrációk: 

Szilárd anyag <10 mg/m3 

Kobalt <0,1 mg/m3 

Nikkel <0,1 mg/m3 

Réz <0,5 mg/m3 

Pontforrás jele: P3 

Magassága: 12 m 

Kibocsátási átmérő: Ø 0,4 m 

Véggáz hőmérséklete: 25 ºC 

Becsült térfogatáram: 15 000 m3/h 

Leválasztó berendezés típusa: ZA355 multiciklon 

Zsákos filter típusa: DUSTOMAC S-90 

Becsült szennyezőanyag koncentrációk: 

Szilárd anyag <10 mg/m3 

Kobalt <0,01 mg/m3 

Nikkel <0,01 mg/m3 

Réz <0,05 mg/m3 

 

A pontforrásokon távozó szilárd anyag legnagyobb része inert por, ill. különböző fémek, mint a 
kobalt, nikkel, réz, valamint alumínium. 

Pontos információval nem rendelkezünk a kibocsátásokkal kapcsolatban, ezért a korszerű 
leválasztó berendezés használata és beruházó tapasztalatai alapján a fenti kibocsátási adatokat 
vesszük alapul.  

A fenti pontforrások esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai 
az irányadóak. 

4. táblázat 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/m3] 

Szilárd anyag (0,5 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 50 
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Légszennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/m3] 

Szilárd anyag (0,5 kg/h-nál kisebb tömegáram esetén) 150 

Kobalt (0,005 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 1 

Nikkel (0,005 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 1 

Réz (0,025 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 5 

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentráció száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkozik;  

Aktív szenes leválasztó berendezés kürtő (P4 pontforrás) 

A feldolgozásra kerülő iszapszerű veszélyes hulladék Co-t, Ni-t, Mn-t és Li-t, ill. szerves oldószert 
tartalmaz. Az átvett hulladékban az NMP (N-metil-2-pirrolidon) tartalom 5 % alatti, víztartalom 
30% alatti, míg a fémoxid tartalom 65% feletti.  
Az iszapszerű hulladékot rakodógép segítségével adagolják az elektromos szárító kemencébe, 
ahol az üzemelési hőmérséklet legfeljebb 350 °C. Az iszapból felszabaduló szerves anyagokat 
(N-metil-2-pirrolidon) egy vízhűtéses kondenzátor segítségével nyerik vissza. A kondenzátor után 
kilépő gázt egy aktív szénnel töltött szűrőberendezés tisztítja meg a benne lévő szerves 
szennyezőktől. A tisztított levegő ezután a P4 pontforráson keresztül távozik a szabadba.  

Az aktívszenes leválasztó berendezés a csarnokon kívül, az épület északi oldalánál lesz 
telepítve, az ehhez kapcsolódó pontforrás 5 méter magasan kerül kivezetésre.  

A P4 pontforrás jellemző adatai: 

5. táblázat 

Pontforrás jele: P4 

Magassága: 12 m 

Kibocsátási átmérő: Ø 0,4 m 

Véggáz hőmérséklete: 25 ºC 

Térfogatáram: 1 500 m3/h 

Leválasztó berendezés típusa: 
NANOS - NAC 20 - Aktív szénnel töltött 

leválasztó torony 

Becsült szennyezőanyag koncentrációk: 

Szerves anyag <15 mg/m3 

 

A pontforráson kibocsátott légszennyező anyag N-metil-2-pirrolidon, ill. más NMP bomlásából 
származó szerves anyagok lehetnek. 

Mivel pontos információval nem rendelkezünk a szerves anyag kibocsátásról, a korszerű 
aktívszenes leválasztó berendezés használata, ill. a beruházó tapasztalatai alapján a fenti 
kibocsátási értékeket vesszük alapul.  

A P4 pontforrás esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai 
az irányadóak. 
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6. táblázat 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/m3] 

Szerves anyagok (C osztály) (3 kg/h-nál nagyobb tömegáram 
esetén) 

150 

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentráció száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkozik;  

 

Alagútkemence kürtő (P5 pontforrás) 

A fémtartalmú hulladék egy részénél a műanyag szennyeződéseket hőkezeléssel távolítják el. 
Erre egy több fázisú alagútkemence rendszer lesz kiépítve. Az alagútkemencébe belépő hulladék 
60 percet tölt a hevítési zónában, ahol elektromos fűtőberendezések körülbelül 600-650 °C-os 
állítanak elő. A hevítési zónából ezután egy hűtő zónába kerül a hulladék, ahol 50-80 °C-ra hűtik 
vissza. 
Az alagútkemencéből elszívott szennyezett levegő egy utóégető berendezésen halad keresztül, 
amely 800 °C-os hőmérsékleten égeti el a kilépő szerves anyagokat. A távozó gázáramot ezután 
egy nagy kapacitású zsákos szűrőberendezésbe vezetik, ahol a szilárd részecskéket 
leválasztják. Végül az elszívott légmennyiség egy nedves mosó beiktatásával a P5 pontforráson 
át távozik a környezetbe. A leválasztóberendezések pontos típusáról jelen fázisban még nem 
rendelkezünk információval, ezek a későbbiekben beadásra kerülő pontforrás 
engedélykérelemben lesznek tisztázva.  
 
A P5 pontforrás jellemző adatai: 

7. táblázat 
Pontforrás jele: P5 

Magassága: 12 m 

Kibocsátási átmérő: Ø 0,6 m 

Véggáz hőmérséklete: 50 ºC 

Térfogatáram: 1 500 m3/h 

Gázégő típusa: 
Sookook – MAXI 32S 

Sookook – P60M 

Leválasztó berendezés típusa: 
Zsákos szűrőberendezés 

Nedves mosó 

Becsült szennyezőanyag koncentrációk: 

Szerves anyag <15 mg/m3 

Szilárd anyag <10 mg/m3 

NOx <50 mg/m3 

CO <50 mg/m3 

Sósav <3 mg/m3 

Kobalt <0,01 mg/m3 

Nikkel <0,01 mg/m3 

Réz <0,05 mg/m3 

 



SungEel Hitech Hungary Kft.   Előzetes vizsgálat 
Bátonyterenye 

IMSYS Kft.  2021. február 22. 31/90 

Mivel pontos információval nem rendelkezünk a szerves anyag kibocsátásról, az előbbiekből 
adódóan a leválasztó berendezések használata, ill. a beruházó tapasztalatai alapján a fenti 
kibocsátási értékeket vesszük alapul.  

A P5 pontforrás esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai 
az irányadóak. 

8. táblázat 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/m3] 

Szerves anyagok (C osztály) (3 kg/h-nál nagyobb tömegáram 
esetén) 

150 

Szilárd anyag (0,5 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 50 

Szilárd anyag (0,5 kg/h-nál kisebb tömegáram esetén) 150 

Nitrogén-oxidok (5,0 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén) 500 

Szén-monoxid (5,0 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén) 500 

Sósav (0,3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén) 30  

Kobalt (0,005 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 1 

Nikkel (0,005 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 1 

Réz (0,025 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén) 5 

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentráció száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkozik;  

Helyhez kötött diffúz légszennyező források 

Helyhez kötött légszennyező diffúz forrás nem létesül. 

Mozgó légszennyező források 

A tevékenységhez kapcsolódó mozgó légszennyező források a be- és kiszállítást végző 
tehergépjárművek ill. a dolgozók által használt személygépkocsik jelentik. A telephelyen belüli 
anyagmozgatás előre láthatólag elektromos targoncákkal, ill. 1 db dízel targoncával lesz 
megoldva.    

Ki-, és beszállítás: 

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom döntően a hulladékok be- és kiszállításához 
kapcsolódik.  

A személygépkocsi forgalom, ill. a közúti beszállítás és kiszállítás a nappali órákban történik, 
mely egy napra vonatkoztatva várhatóan a következő:  

- 15 db személygépkocsi; 
- 5-7 db nehéz tehergépkocsi; 
 
A telephelyet a gépjárművek a 21. számú I. főúton, és az ipari parkhoz tartozó bekötőúton 
közelítik meg.  
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A szállítást végző gépjárművek fajlagos légszennyező anyag kibocsátási értékeit a 9. táblázat 
mutatja be.  

9. táblázat 

Szennyező anyag tgk < 3,5t [g/km] tgk > 15 t [g/km] 

NOX 1,1-1,3 7,8-9,7 

CO 1,2-1,8 2,4-4,2 

SO2 0,08-0,1 0,11-0,23 

CH 0,2-0,8 1,6-2,4 

Korom 0,4-0,6 0,5-0,8 

 

Ez alapján a szállításból eredő átlagos napi emisszió nagyságát a 10. táblázat mutatja be. 

10. táblázat 

Szennyező anyag 
tgk < 3,5t Átlagos napi emisszió 

[g/km] 
tgk > 15 t Átlagos napi emisszió 

[g/km] 

NOX 19,5 67,9 

CO 27 29,4 

SO2 1,5 1,61 

CH 12 16,8 

Korom 9 5,6 

 

A szállítási tevékenység során a szállító járművek által kibocsátott kipufogógáz (CO, NOx, CH) és 
az általuk felvert por közvetlenül a levegőbe kerül. A gépjárművek légszennyező anyag 
kibocsátása miatt a szállítási útvonalakon kialakuló vonalszerű légszennyezés az érintett 
közlekedési utak jelenlegi járműfogalmához képest jelentős mértékben nem növekszik. A 
szállítási eredetű levegőterhelést illetően a telephely megközelítési útvonalainak közvetlen 
természeti és települési környezete tekinthetők hatásviselőnek. 

3.1.3. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység felhagyásával a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom megszűnik, így a 
gépjárművek által okozott légszennyező anyag kibocsátás is.  

A telephely felhagyásakor az ott tárolt hulladék, valamint a technológiai berendezések 
elszállításra kerülnek. Pontforrások megszüntetésre kerülnek, ebből adódóan a légszennyező 
anyag kibocsátás is abbamarad. 

Bontási munkálatok esetén a bontás időtartamáig a telephelyen üzemelő munkagépek és szállító 
járművek füstgázkibocsátása jelent átmenetileg nagyobb levegőterhelést. 

3.1.4. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

A telepítés, megvalósulás és felhagyás fázisaiban esetlegesen kialakuló tűz során légszennyező 
anyagok kerülhetnek a környezeti levegőbe, ezért javasolt a tűzoltó készülékek megfelelő 
darabszámban való elhelyezése és rendszeres karbantartása. 
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Veszélyes anyagok tárolásakor, veszélyes hulladék gyűjtésekor, karbantartáskor (pl. hegesztés), 
tűz és/vagy robbanás esetén légszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe, melyek átmenetileg 
levegőminőség romlást okozhatnak.  

3.1.5. A vizsgálandó terület levegőtisztaság-védelmi lehatárolása 

3.1.5.1. A hatásterület környezeti állapota, érzékenysége 

Az alapállapot jellemzése a területi adottságok, a jelenlegi terhelést meghatározó jellemzők 
szerint történik. A meglévő légszennyezettség döntően a város saját kibocsátásából (közúti 
közlekedés, lakossági fűtőberendezések kibocsátásai, ipari kibocsátás) adódik. 

A térség a mérési adatok alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból, a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7) KvVM rendelet szerint a 10. számú 
zónacsoportba tartozik (az ország többi területe). A rendelet 1. számú melléklete alapján a zóna, 
szennyező anyagok szerinti besorolását a 11. táblázat mutatja be. 

11. táblázat 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 
Talajközeli  

ózon 
PM10 

As 
PM10 

Cd 
PM10 

Ni 
PM10 

Pb 
PM10 

BaP 

F F F E F O-I F F F F D 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján: 

- B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, vagy a célértéket 
meghaladja. 

- D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

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

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

- O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú 
melléklete; az alsó és felső vizsgálati küszöbértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. számú 
melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyező anyagok felső és alsó vizsgálati küszöbértékeit 
valamint az egészségügyi határértékeket az alábbi táblázatok mutatják be: 

12. táblázat 

SO2 Egészségügyi szempontú vizsgálat 

Felső vizsgálati küszöbérték 75 μg/m3 

Alsó vizsgálati küszöbérték 50 g/m3 
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13. táblázat 

CO 
8 órás átlag 

[μg/m3] 

Felső vizsgálati küszöbérték 3500 

Alsó vizsgálati küszöbérték 2500 

14. táblázat 

NO2 
Órás egészségügyi 

határérték 
[μg/m3] 

Éves egészségügyi 
határérték 

[μg/m3] 

Felső vizsgálati küszöbérték 70 32 

Alsó vizsgálati küszöbérték 50 26 

15. táblázat 

Szálló por (PM10) 24 órás átlag [μg/m3] Éves átlag [μg/m3] 

Felső vizsgálati küszöbérték 35 28 

Alsó vizsgálati küszöbérték 25 20 

16. táblázat 

Egészségügyi határértékek (μg/m3) 

 Órás 24 órás Éves 

SO2 250 (24) 125 (3) 50 

NO2 100 (18) 85 40 

CO 10000 5000 3000 

PM10  50 (35) 40 
A fenti táblázatban, a zárójelekben az évenként megengedett határérték túllépések száma van feltüntetve. 

A telephely tágabb környezetében az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 
Salgótarján ÉK-i részén a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum mellett üzemeltet mérőállomást. 
Az automata mérőállomások által mért városi jellegű légszennyezettségi értékek kialakulásában 
nem elsősorban az ipar, sokkal inkább a közlekedési (és télen a fűtési eredetű) levegőterhelés 
jelenik meg. A mérőállomás adatainak felhasználásával sokkal pontosabb képet kaphatunk a 
terület alapterheltségéről, mint a jogszabályban meghatározott zónabesorolásból. A mérőállomás 
11 km-re található a telephelytől, a terhelhetőség meghatározását ezen állomás 2019. évre 
vonatkozó adatai alapján végeztük el. (Forrás: 2019. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről, az automata mérőhálózat adatai alapján, ÉLFO LRK Adatközpont 2020.) 

Az egyes komponensek statisztikai adatai az automata mérőállomás esetében az 1 órás adatok 
alapján: 

17. táblázat 

Mért 
komponens 

Éves 
átlag 

Max. 50% 75% 98% 99,9% 
Darab-
szám 

Adat-
rendelkezésre 

állás 

Határérték 
túllépés 

(µg/m3) (µg/m3) percentilis (µg/m3) (db) (%) (db) (%) 

Kén-dioxid 4,1 28,8 3,6 4,8 9,8 22,2 5873 67 0 0 

Nitrogén-
dioxid 

15,9 96,4 11,3 21,8 48,5 70,9 7053 80,5 0 0 

Nitrogén-
oxidok 

26 288,4 15,1 32,9 109,4 229,5 7053 80,5 - - 
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Mért 
komponens 

Éves 
átlag 

Max. 50% 75% 98% 99,9% 
Darab-
szám 

Adat-
rendelkezésre 

állás 

Határérték 
túllépés 

(µg/m3) (µg/m3) percentilis (µg/m3) (db) (%) (db) (%) 

Szén-
monoxid 

572 3476 467 611 1651 2362 7899 90,2 0 0 

Ózon 49,9 150,5 45,4 76,9 123,7 139,9 8728 99,6 - - 

PM10 26 225 19 34 100 174 8313 94,9 - - 

A fentiek alapján a terület becsült levegőminőség állapota: 

18. táblázat 

 
Kén-dioxid 

(µg/m3) 

Nitrogén 
oxidok (mint 
NO2) (µg/m3) 

Nitrogén-
dioxid 
(µg/m3) 

Ózon 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Szén-
monoxid 
(µg/m3) 

Éves 
átlag 

4,1 26 15,9 49,9 26 572 

Értékelés kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) kiváló (1) 

3.1.6. A hatásterület állapotának megváltozása 

Telepítés  

Az építés során légszennyező anyag kibocsátás a tervezési területen belül történik. A területen 
nagyobb volumenű építési munkák nem tervezettek. A meglévő épületek mellet, kiépítésre kerül, 
egy 200 m2 nagyságú épület, funkcióját tekintve étkező.  

A technológia telepítésének, építésének időszakában a csarnok, ill. iroda épületen belül 
várhatóak nagyobb munkák. Ez alatt levegőszennyezés az alapanyag (építőanyag), technológia 
beszállítását végző szállító járművek, valamint a telepen dolgozó munkagépek füstgáz 
kibocsátásából (mozgó légszennyező források) és az általuk esetleg felvert por mennyiségéből 
származhat. Ebben a fázisban a levegőre gyakorolt hatás mértéke a gyakorlatban 
elhanyagolható mértékű, hatásterület nem lépi túl a telephely határát. 

Megvalósítás 

Helyhez kötött légszennyező források 

A tervezett pontforrások légszennyező anyagainak légköri transzmissziója, terjedésének 
modellezése az MSZ 21457-21460 szabványsorozat szerinti szabályozásnak megfelelő Gauss 
eloszláson alapuló számítási metódussal végezhető el.  

Az alkalmazott számítási módszer pontforrások esetében az alábbi: 

- órás járulékos légszennyezettség: C1(x,Θ) = E/(π σz σy u*) exp( -0,5 (H/σz)2) 
- a turbulens szóródások:             σz = 0,38 p1,3 (8,7-ln(H/z0)) x1,55 exp(-2,35p)  (m) 

                          σy = 0,08 (6p-0,3 +1-ln(H/z0)) x0,367 (2,5-p)  (m) 
- a járulékos kéménymagasság:      ∆h = 2,7Qh0,5/u*0,75 (m) 
- kibocsátott hőteljesítmény:            Qh = 271 ∆T/T d2 w (kW) 



SungEel Hitech Hungary Kft.   Előzetes vizsgálat 
Bátonyterenye 

IMSYS Kft.  2021. február 22. 36/90 

- effektív kéménymagasság:            H = h+∆h (m) 
- szélsebesség:                                u* = u(H)      u(H) = u10 (H/10)p* (m/s) 
 
Ahol:  
E   légszennyező anyag emisszió (mg/s);  
σz, σy   a füstfáklya szélére merőleges vízszintes, ill. függőleges turbulens szóródási 

együtthatók;  
u*   füstfáklyára (a kibocsátás magasságában) jellemző szélsebesség (m/s); 
p   szélprofil egyenlet kitevője, légköri stabilitástól függ, szabványban megadott értéke 

lehet;  
z0   felületi érdességi paraméter szabványban megadott értéke lehet;  
h   tényleges kéménymagasság (m); 
ΔT   a kibocsátott véggáz hőmérséklet és a tényleges kéménymagasságban lévő 

hőmérséklet különbsége (K); 
T   a kibocsátott véggáz hőmérséklet (K) 

A leggyakoribb meteorológiai állapot jellemzői: 
- leggyakoribb szélirány:  ÉNY; 
- leggyakoribb szélsebesség:  2,5 m/s; 
- légköri stabilitás    S = 6 (p=0,282);  
- érdességi paraméter   Z0: 0,05  
 

Az alkalmazott számítási modell főbb alkalmazhatósága (és korlátai): 

- egyedi kibocsátások közvetlen lokális hatásának vizsgálata 
- többnyire stacioner állapotok vizsgálata (folytonos pontforrásból eredő légszennyezés) 
- sík felszín feletti terjedésre 
- érvényesség: általában néhányszor tíz kilométerre, a stacioner kibocsátási és 
 meteorológiai állapotok fennállásának idejére 
- nem vagy csak nehézkesen, pontatlanul használhatók komplex felszín feletti vagy extrém 
 meteorológiai körülmények közötti terjedés követésére 
- feltételezi, hogy a kialakuló koncentráció arányos a forráserősséggel és fordítottan 

arányos a szélsebességgel 
- a kiszélesedési folyamatot a szélmező turbulenciájának tulajdonítja 

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a légszennyező pontforrás közvetlen hatásterülete a 
vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális 
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a 
légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők 
mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 
levegőterheltség-változás: 

a) az egyórás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az 
alap levegőterheltség különbsége), vagy 

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

Az egyes pontforrások hatásterületeinek ábrázolását a 3.1.1. melléklet, a számítások adatait a 
3.1.2 melléklet tartalmazza, az eredményeket a 19. táblázat foglalja össze: 
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19. táblázat 

Pontforrás 
jele 

Megnevezés 
Légszennyező 

anyag 

Maximális 
koncentrá
ció helye 

[m] 

Maximális 
többlet 
terhelés 
értéke 
(µg/m3) 

Hatástávolság 

[m] 

P1 
Porleválasztó 

berendezés kürtő I. 

Szilárd anyag 153 5,8 
244 c) kritérium 

szerint 

Kobalt 154 0,00621 
247 c) kritérium 

szerint 

Nikkel 154 0,00621 
454 a) kritérium 

szerint 

Réz 154 0,031 
246 c) kritérium 

szerint 

P2 
Porleválasztó 

berendezés kürtő II. 

Szilárd anyag 153 5,8 
244 c) kritérium 

szerint 

Kobalt 154 0,00621 
247 c) kritérium 

szerint 

Nikkel 154 0,00621 
454 a) kritérium 

szerint 

Réz 154 0,031 
246 c) kritérium 

szerint 

P3 

Porleválasztó 

berendezés kürtő 

III. 

Szilárd anyag 153 5,8 
244 c) kritérium 

szerint 

Kobalt 154 0,00621 
247 c) kritérium 

szerint 

Nikkel 154 0,00621 
454 a) kritérium 

szerint 

Réz 154 0,031 
246 c) kritérium 

szerint 

P4 
Gáztisztító 

berendezés kürtő 

Szerves 
anyagok 
(NMP-ra 
nézve) 

75 2,39 
120 c) kritérium 

szerint 

P5 
Alagútkemence 

kürtő 

Szerves anyag 64 2,92 
103 c) kritérium 

szerint 

Szilárd anyag 64 1,8 
102 c) kritérium 

szerint 

NOx 64 9,73 
103 c) kritérium 

szerint 

CO 64 9,73 
103 c) kritérium 

szerint 

Sósav 64 0,585 
103 c) kritérium 

szerint 

Kobalt 64 0,00195 
103 c) kritérium 

szerint 

Nikkel 64 0,00195 
103 c) kritérium 

szerint 
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Pontforrás 
jele 

Megnevezés 
Légszennyező 

anyag 

Maximális 
koncentrá
ció helye 

[m] 

Maximális 
többlet 
terhelés 
értéke 
(µg/m3) 

Hatástávolság 

[m] 

Réz 64 0,00973 
103 c) kritérium 

szerint 

Látható, hogy a legnagyobb hatásterület a P1, P2 és P3 pontforrásokra nézve a nikkel esetében 
adódnak („A” feltétel szerint), azonban még ebben az esetben is határérték alatt maradnak a 
koncentrációk. Mivel nem rendelkezünk pontos kibocsátási paraméterekkel, ezért a 
hatásterületek a valóságban kisebbek lehetnek. A hatásterületek pontosabb meghatározására az 
akkreditált mérést követően beadásra kerülő üzemelési engedélykérelemben van lehetőség. 

Mozgó légszennyező források 

Az üzemelés során a közlekedéshez kapcsolódó levegőszennyező forrást az üzem parkolójához 
és a hulladék szállításhoz kapcsolódó járműforgalom (kipufogógáz), valamint az ehhez tartozó 
porképződés jelent majd. A közlekedésből adódó levegőterhelés hatásterülete az érintett 
útvonalak közvetlen környezete.  

A közúti beszállítás és kiszállítás adatai, ill. a személygépjármű forgalom adatai a következők:  

- személygépjármű:  15 db/ nap; 

- nagyteher gépjármű (>7,5t): 7 db/ nap; 
 

A szállításhoz kapcsolódó légszennyezőanyag terhelés a szállítási útvonalak, mint vonalforrások 
emissziójából adódik. A szennyező hatás mértékének meghatározása az alábbi összefüggések 
szerint számoló modellező szoftverek segítségével lehetséges: 

Az immissziós növekmény számítása az alábbiak szerint történik: 

A várható légszennyezés számítása (emisszió)  

6

2

1j

ijj

i
106,3

en

E


=


=

 
ahol,  
Ei  a vizsgált útszakaszon áthaladó gépjármű forgalom teljes károsanyag kibocsátása az  

i-edik kipufogógáz komponensből [mg/s*m], a kibocsátást 1 s-ra és 1 m-re vonatkozóan 
adja meg az összefüggés  

eij  a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik komponensből, a járműfolyam tényleges  
sebességénél [g/ km]  

n a járműfolyam járműszáma személygépkocsiban, tehergépkocsiban  
 
A várható légszennyezés számítása (immisszió)  

zv

i
i

usin

E2
C





=

 
ahol,  
Ci  az imissziós koncentrtáció [mg/m3]  
Ei az emisszió értéke [mg/s*m]  
α  a szélirány és az út által bezárt szög  
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u  szélsebesség [m/s]  
σzv  folytonos vonalforrás esetén a függőleges turbulens szóródási együttható [m]  

)( 2
z

2
zozv +=

 
ahol,  
σzo a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható [m] (gépkocsinál 1,5 m)  
σz  folytonos pontforrás esetén a függőleges turbulens szóródási együttható [m]  
ahol,  

)p35,2exp(55,1

0

3,1
z x

z

H
ln7,8p38,0 −


























−=

 
H kibocsátás effektív magassága (gépkocsinál 0,3 m)  
x a kibocsátó forrástól mért távolság  
z0 érdességi paraméter (0,1-3 táblázat alapján)  
p   Pasquill féle stabilitás indikátor (táblázat alapján) 

Mivel a forgalom haladási irányok szerint fokozatosan eloszlik, a legnagyobb terhelés a telephely 
környezetében jelentkezik.  

Mivel a legnagyobb terhelést a fenti telephely környezetébe tartozó útvonalakon feltételezzük, a 
vonalforrás modellezése során a telephely tágabb környezetére jellemző meteorológiai adatokkal 
számoltunk. 

Az elvégzett számítások eredményei: 
 
CO 1 órás átlag terheltség: 
x (m)  1 10 20 30 40 50 60 70 

C (μg/m3)  1,37 0,576 0,350 0,257 0,205 0,172 0,149 0,132 

átlagérték (100 méteren): 0,267 μg/m3 
 
NO2 1 órás átlag terheltség: 
x (m)  1 10 20 30 40 50 60 70 

C (μg/m3)  0.403 0,169 0,103 0,0752 0,0601 0,0505 0,0437 0,0387 

átlagérték (100 méteren): 0,0782 μg/m3 
 
PM10 1 órás átlag terheltség: 
x (m)  1 10 20 30 40 50 60 70 

C (μg/m3)  0,0796 0,0334 0,0203 0,0149 0,0119 0,00997 0,00863 0,00764 

átlagérték (100 méteren): 0,0155 μg/m3 
 

Az eredmények alapján látható, hogy a közúti kiszállításból származó járulékos terhelés nem 
jelentős (méréssel kimutathatatlan mértékű), csúcsértékét az úttest vonalában éri el és az út 
szélétől néhány méteres távolságban a várható koncentrációnövekmény az alap terheltséghez 
képest kimutathatatlan. 

Felhagyás 

A felhagyás során a bontási műveleteket végző munkagépek üzemeltetésekor levegőbe kerülő 
légszennyező anyagok hatásterülete a telephelyen belül határolható le. A szállítási 
tevékenységhez kapcsolódó levegőterhelés hatásterülete az érintett útvonalak közvetlen 
környezete. 
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3.2. Talaj-, felszín alatti víz-védelem 

A tevékenység már meglévő épületben fog zajlani. A vizsgált területen terveznek kiépíteni egy 
körülbelül 200 m2-es étkezőhelyiséget, a többi meglévő épület kapcsán (szociális épület, iroda, 
raktár, üzemcsarnok) csak felújítási munkálatok fognak történni, ill. a gépek telepítéséhez 
szükséges szerelési-átalakítási munkálatokat terveznek végezni.  

Az építési munkák során használt, megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépek nem 
jelentenek veszélyt a talajra és a felszín alatti vízre, így káros hatás nem várható. A terület 
jelenleg közművesített állapotban van, így nem kell számolni a közművesítést érintő földmunkák 
káros hatásával. A tervezett étkezőhelyiség kapcsán az építési munkálatok elvégzésekor szintén 
nem kell számolni káros hatással, amennyiben a munkálatok ideje alatt a gépi berendezések, 
szállítójárművek üzeme és karbantartása során az üzemanyag, kenőanyag nem kerül a talaj 
felszínére és a felszín alatti vízbe. A szennyezés megelőzése érdekében a gépek rendszeres 
ellenőrzéséről és a szükséges karbantartási munkálatok elvégzéséről az e célra kialakított, 
megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen -ideiglenes karbantartó részleg- kell 
gondoskodni. 

A telepítés és a technológiai szerelés során potenciálisan fellépő szennyező hatások (pl. 
munkagép üzemanyagának elcsepegése, elfolyása) által érintett talajok kitermeléséről, a 
kárelhárító és lokalizációs eszközök megfelelő ártalmatlanításáról a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015.(VIII.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
kell gondoskodni. 

Az előírások betartásával a kivitelezés során keletkező hulladékok képződése a földtani közeget, 
továbbá a felszín alatti vizeket kevéssé érintik, káros hatásuk gyakorlatilag kizárható. 

3.2.1. Megvalósítást követően várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Az üzemelés időszakában a normál üzemi körülmények nem lehetnek káros hatással a talajra, ill. 
a felszín alatti vízre. 

Alap- és segédanyagok 

A kezelésre kerülő hulladékok közúton kerülnek beszállításra engedéllyel rendelkező alvállalkozó 
bevonásával. A telephelyre beérkező hulladékot, a területen lévő raktárba és a csarnokon belül, 
az erre kijelölt helyre rakják, majd a feldolgozási tevékenység megkezdéséig ott fogják tárolni.  

Az anyagok és hulladékok tárolása, kezelése burkolt felületen történik, ezért az anyagok talajba, 
felszín alatti vízbe jutása normál körülmények között nem valószínű, megfelelő működés mellett 
talaj- és vízminőség-védelmi szempontból a tevékenység nem okozhat maradandó káros 
környezeti hatást. 

Veszélyes hulladékok 

A berendezések és gépek karbantartása során képződő hulladékokat előreláthatóan munkahelyi 
gyűjtőhelyeken, megfelelő védelemmel ellátott gyűjtőedényzetben fogják gyűjteni. A veszélyes 
hulladékok gyűjtése és tárolása során a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet ide vonatkozó részeit 
is figyelembe kell venni. Amennyiben az üzemelés időszakában keletkezett veszélyes hulladékok 
gyűjtése, tárolása és elszállítása burkolt, műszaki védelemmel ellátott területen történik, és a rá 
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vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásokat betartják, ill. ellenőrzik, akkor a talaj és 
talajvíz szennyeződésének kockázata minimális. 

Vízfelhasználás, szennyvizek és csapadékvizek 

A telephelyen elsősorban csak szociális és tűzivíz felhasználás várható, technológiai vízigény 
minimális (cella kisütés). A telephely vízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett 
ivóvízvezeték hálózatról tervezik megoldani. A vízellátást a már meglévő, Ø200 gerincvezetékről 
fogják biztosítani. A várható vízfogyasztás: 1-1,5 m3/nap. 

A telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvíz várható, 
technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen szennyvíztisztítási tevékenység nem 
tervezett. A keletkezett kommunális szennyvíz a telephelyen meglévő átemelőn keresztül, a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi szennyvízrendszer Ø160 PE nyomóvezetékén 
át, a bátonyterenyei szennyvíztisztító telepre jut, végül pedig a tisztított szennyvíz a Zagyvába 
kerül bevezetésre. 

A burkolt felületekről összegyűjtött, esetlegesen szennyeződő csapadékvíz a meglévő 
csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül jut el a telephelyen található szikkasztóárokba. A 
nem szennyeződő csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. Amennyiben a csapadékvizes rendszer 
megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá karbantartását rendszeresen elvégzik, akkor nem 
valószínűsíthető talaj, ill. felszín alatti víz károsodás.  

3.2.2. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység felhagyása esetén biztosítani kell a beruházás helyszíni berendezéseinek 
leszerelését és elszállítását. Mivel a terület jelenleg is kivett üzemi területként szerepel a 
tulajdonlapon, továbbá az Ipari Park része, így felhagyás után is várhatóan ipari tevékenység 
folytatása fog történni.  

A bontás időszakában a szállítás során a veszélyes anyagok, hulladékok tárolása, ill. a 
munkagépek üzemeltetése során kiömlő veszélyes anyag, hulladék – ha a térburkolaton kívülre 
kerül – veszélyeztetheti a talajt. További közvetlen veszélyt jelenthetnek a talajra a földmunkák 
során közművezetékek esetleges sérülése következtében kiömlő anyagok. A szennyezés 
terjedése során hatásviselőként azonosítható a felszín alatti víz. 

3.2.3. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Balesetek (dízel kamionok sérülése, villástargonca borulása) következtében elfolyások, 
csöpögések történhetnek. A sérült járművek eltávolításáról és az esetlegesen kijutott szennyező 
anyagok felitatásáról azonnal gondoskodni kell.  

Havária következtében veszélyes anyag vagy hulladék kerülhet a talajra, mely annak 
szennyezését okozhatja, közvetetten pedig eljuthat a felszín alatti vízhez is. Havária 
helyzetekben (veszélyes anyag, vagy hulladék kikerülés) gondoskodni kell a kikerült 
szennyezőanyag lokalizációjáról, majd azok összegyűjtéséről (veszélyes hulladékként), ill. 
esetleges visszafejtéséről.  

A kárelhárítás során alkalmazott felitató anyagok és a szennyezett talaj veszélyes hulladékként 
kezelendők, elszállítatásukról -, ill. ártalmatlanításukról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 
gondoskodni. 
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3.2.4. A vizsgálandó terület talaj-, felszín alatti víz-védelmi lehatárolása 

3.2.4.1. A hatásterület környezeti állapota, érzékenysége 

Földrajzi elhelyezkedés 

A vizsgált terület a Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti területen található (3.2.1. melléklet). A 
terület a Zagyva-völgy kistájon helyezkedik el. A kistáj Nógrád és Heves megye területén 
található, területe 240 km2 (a középtáj 7,3 %-a, a nagytáj 2,2 %-a).  

Földtani és domborzati adottságok 

Földtanilag a kistáj közel É-D-i futású szerkezeti árokban helyezkedik el, amely helyenként 
völgymedencévé szélesül. A D-i részét a pleisztocén agyagok, löszderivátumok fedik, a bal part 
alapja középső-miocén andezit, andezittufa. A középső rész bázisa oligocén-miocén slír, 
homokkő, márga, az É-i része oligocén-miocén agyagmárga, riolittufa. A miocén végén kialakult 
árokban végig megtalálhatóak a pannóniai üledékek. 

A nyugat-mátrai középső-miocén andezitvulkán beomlott kráterében kialakult kovaföldtelepet 
Szurdokpüspökinél bányásszák. Részben a kistáj területére esik a nógrádi miocén korú 
barnakőszenek előfordulása. A bányászat 1848-ban kezdődött, s 1993-ban lényegében be is 
fejeződött. A központ Bátonyterenye és Salgótarján térsége volt. A táj súlyosan megszenvedte az 
egykori bányászati tevékenységet. 

Domborzatilag a kistáj átlagosan 180 m (125 és 376 m közt változó) tszf-i magasságú 
aszimmetrikus folyóvölgy a Cserhát és a Mátra között. Kisterenyétől D-re tagolt síksági, É-ra 
dombsági-medencedombsági környezetben helyezkedik el. Az átlagos relatív relief 55 m/km2, 
Pásztótól D-re 24 m/km2 alatti, Pásztó és Kisterenye között 50-100 m közötti, Kisterenyétől É-ra 
100 m/km2 feletti értékek a tipikusak. Átlagos vízfolyássűrűsége 2,8 km/km2, Pásztótól D-re 1,5 
alatti, É-ra 2,5 feletti értékű. Kisterenyétől É-ra és Pásztótól D-re a bal parton nagymértékű a 
talajerózió. 

Az IMSYS Kft. által 2021. januárjában elvégzett alapállapot vizsgálat során 0,8 m mélységig 
humuszus feltalaj, alatta váltakozva elhelyezkedő agyagos, homokos, iszapos-homokos rétegek 
kerültek harántolásra.  

Talajtani adottságok 

A Cserhátat a Mátrától elválasztó völgyterület andezit-, andezittufa- és riolittufa- rögök közötti, 
kanyargós szerkezeti árok. A fiatal árteret agyagos, iszapos folyóhordalék tölti ki, amelynek a 
kistájat is uraló talajtípusa a réti öntéstalaj (61 %). E talajok mechanikai összetétele agyagos 
vályog. Szénsavas meszet nem tartalmaznak. Vízgazdálkodásuk közepes vízvezető képességük 
miatt is kedvező, szervesanyagtartalmuk 1-2 %. Jó termékenységűek (ext. 35-50, int. 45-65). 
Főként szántóként hasznosíthatóak (78%). 

Pásztótól É-ra, a magasabb dombi részeken barnaföldek szegélyezik a völgyből kiemelkedő 
löszös lejtőket. A Zagyvától Ny-ra a löszön képződött barnaföldek mechanikai összetétele vályog, 
míg É-ra az agyagos pleisztocén üledékeken agyagos vályog.  

A kistáj legmagasabb dombháti részeit agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (5%). 
Többségük pleisztocén üledékeken képződött, vályog vagy agyagos vályog mechanikai 
összetételű. 
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Vízföldtani adottságok 

A kistáj a Zagyva Mátraterenye alatti völgyét Lőrinciig és a Tarján-patak völgyét foglalja magába. 

Az 50 km hosszú völgy teljes egészében a Zagyva vízjárásától uralt terület, amelyet Nemti és 
Lőrinci vízmércéjével jellemezhetünk. 

A fenti adatok elárulják, hogy míg a vízgyűjtő a két állomás között a 15-szörösére növekszik, 
addig a kisvízi hozamok csak 6-szorosra, az árvizek 3-szorosra gyarapodnak, mert az árhullámok 
a völgy mentén lefelé haladva kiegyenlítődnek. Mivel az árvizek időnként tartósan is elborítják a 
völgytalpakat, ellenük Jobbágyitól lefelé a meder mindkét oldalán gátakkal védekeznek. Az 
árvizek időpontja a kora nyár és az ősz. 

A megfelelő vízminőség és -mennyiség biztosítása miatt a völgyben számos tározót alakítottak 
ki, mind a Maconkai- (45 ha), a Mátraverebélyi- (80 ha), a Selypi- (12 ha), a Kisterenye- (80 ha) 
és a Lőrinci-tározó (52 ha). 

A völgyben a „talajvizet” 4 m alatt általában megtaláljuk, de árvizek alkalmával magasabbra 
emelkedik. A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát mellett helyenként a nátrium és a 
szulfáttartalom is jellemző rá. Általában kemény is (25 nk˚-nál nagyobb). A rétegvizek 
mennyisége meghaladja a talajvizekét, de nem vízbő terület. Az artézi kutak száma tekintélyes, 
de még a 200 m alá fúrtak is igen kevés vizet hoznak a felszínre.  

A 2021. januárjában elvégzett alapállapot vizsgálat során a megállapított nyugalmi vízszint 
körülbelül 2,2 m-en volt megtalálható (egy mintavételi pont kivételével, ahol 4,7 m mélységben 
lehetett mérni).  

A terület szennyeződésérzékenységi besorolása 

A területet szabályozó, a felszín alatti vizek védelméről szóló és többször módosított 219/2004. 
(VII. 21.) Kormányrendelet értelmében a vizsgált helyszín szennyeződésérzékenységi 
besorolását a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni. 

A vizsgált területek a melléklet besorolási metódusa alapján a „2a) 20 mm-nél nagyobb 
utánpótlódású területek” érzékenységi alkategóriába sorolható. (lásd 3.2.2. melléklet) 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Bátonyterenye „érzékeny” besorolású. 

Az ingatlan területe vízbázis védőterületet nem érint, ugyanakkor a közelben található két 
vízbázis védőterület: a Nagybátony, Káposztási vízműtelep és a Mátraverebélyi vízműtelep 
(http://webgis.okir.hu/base/; Országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2015). (3.2.3. melléklet) 

3.2.4.2. A terület jelenlegi szennyezettségi állapota 

Korábbi területhasználat 

A vizsgált 941/29 hrsz-ú terület korábban a Salgótarjáni Kohászati Üzemek, majd annak 
jogutódja, a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. Feldolgozó Gyáregység I. számú telephelyeként 
szolgált. A telephelyet 1980-ban építették ki, főként a hosszvarratos horgonyzott acélcsövek és 
szállítópálya görgők gyártására. A termelést 1998-ban megszüntették. Ebben az időszakban 
környezeti felülvizsgálatot és állapotfelmérést is végeztek. A vizsgálat eredményeként 
megállapították, hogy nehézfém és olajszennyezés is megtalálható a területen. Ezt követően a 
műszaki beavatkozások során a veszélyes hulladéktároló környezetében feltárt nehézfémekkel 
és olajjal szennyezett 60-70 cm vastagságú feltalajt kicserélték, a korábbi 
csőgyártóüzemcsarnokban a hűtőemulzióval és egyéb olajjal szennyezett aljzatbeton kijavításra 

http://webgis.okir.hu/base/
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került, továbbá a csőgyártó üzemcsarnok földalatti emulzió és vágóolaj tároló medencéket 
felszámolták és eltömedékelték. A SAC idejében üzemelő építmények közül az olajtárolót, 
szociális létesítményeket, kazánt, raktárépületet már korábban elbontották. 1993-ban az 
Outokumpu Distribution Hungary Kft. kezdte meg a működését a területen, melynek keretében a 
cégcsoportjukon belül előállított acélt dolgozták fel. A volt SILCO üzem, és a volt Csőgyártó üzem 
bővített csarnoképületeiben vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártását végezték, mielőtt a 
SungEel Hitech Hungary Kft. tulajdonába került az ingatlan.  

Alapállapot vizsgálat 

Az IMSYS Kft. alapállapot vizsgálat keretében, a vizsgált ingatlan területén 5 db ideiglenes 
mintavételi pontot létesített 2021. január 26-án, melynek során akkreditált talaj és 
talajvízmintavételt végzett. A talaj mintavételi mélységek: 0,5 m és 2,0 m. 

20. táblázat 

Fúrás jele EOV Y EOV X 
Fúrás 

talpmélysége [m] 
Béléscső 

talpmélysége [m] 
Nyugalmi 

vízszint [m] 

SBF-001 707 673 295 014 6,0 5,82 1,86 

SBF-002 707 569 294 923 6,0 5,82 1,59 

SBF-003 707 771 294 814 6,0 5,81 4,18 

SBF-004 707 775 294 965 6,0 5,83 2,05 

SBF-005 707 751 295 046 6,0 4,58 2,00 

Az ideiglenes mintavételi pontok elhelyezkedését a 3.2.4. melléklet mutatja be.  

A vett minták laboratóriumi vizsgálatát az IMSYS Kft. NAH-1-1626/2018. számon akkreditált 
vizsgáló laboratóriuma végezte el az alábbi komponensekre: 

A vizsgált komponensek a talaj esetében az alábbiak voltak: 

− fémek és félfémek króm (VI) nélkül, 

− összes alifás szénhidrogén (TPH), 

− policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok), 

− benzol és alkilbenzolok (BTEX) 

− illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl), 

− poliklórozott bifenilek (csak a transzformátorok közelébe létesített ponton). 

 

A vizsgált komponensek a felszín alatti víz esetében az alábbiak voltak: 

- általános vízkémiai komponensek (ÁVK), 

- fémek és félfémek króm (VI) nélkül, 

- összes alifás szénhidrogén (TPH), 

- policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok), 
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- benzol és alkilbenzolok (BTEX) 

- illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl), 

- poliklórozott bifenilek (csak a transzformátorok közelébe létesített ponton). 

 

Földtani közeg szennyezettsége: 

Az ideiglenes mintavételi furatok létesítése során vett bevizsgáltatott talajminták egyetlen 
esetben sem haladták meg a (B) szennyezettségi határértéket a vizsgált komponensek 
tekintetében. 

Felszín alatti víz szennyezettsége: 

A felszín alatti víz minták esetében a fém és félfém komponensek közül csak a bór esetében 
detektáltunk túllépést, ill. az összes alifás szénhidrogén tartalom (TPH) haladta meg a (B) 
szennyezettségi határértéket az SBF-005 jelű furatból származó talajvízminta esetében. 

Az általános vízkémiai paraméterek közül a szulfát esetében az SBF-001, SBF-002 és SBF-003 
jelű furatból származó vízminta koncentrációja haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket. A 
határérték feletti szulfát koncentráció vélhetően nem a területen folytatott korábbi tevékenység 
következménye, hanem az feltételezhetően háttér eredetű. 

Tekintettel arra, hogy a bór és a TPH a (B) szennyezettségi határértéket csak kis mértékben lépi 
túl, ill. a szennyezés pontszerűnek tekinthető, így azzal kapcsolatban további intézkedés nem 
szükséges. 

A szennyezés-összesítő táblázatot a 3.2.5. melléklet tartalmazza.  

3.2.4.3. A hatásterület állapotának megváltozása 

Az üzemi technológia oly módon kerül kialakításra, hogy normál üzemmenet esetén, a 
technológiai fegyelem betartása mellett nem várható a talajt és talajvizet terhelő káros hatás.  

A veszélyes anyagok, ill. a hulladékok tárolása, kezelése burkolt területen történik, ezért azok 
talajba, felszín alatti vízbe jutása normál körülmények között nem valószínű. 

A tevékenység végzése közben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése során be kell tartani a 
vonatkozó előírásokat.  

Felszín alatti víz szempontjából a hatásterületen nem várható változás, a tevékenység a felszín 
alatti vizek állapotát nem érinti. 

Havária eseményekre való megfelelő felkészülés biztosítása érdekében a kárelhárítási eszközök 
folyamatosan rendelkezésre fognak állni. 
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3.3. Felszíni vízvédelem 

3.3.1. Telepítés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység már meglévő ipari épületben fog zajlani. A meglévő épületek (szociális épület, 
iroda, raktár, üzemcsarnok) esetében kizárólag felújítási munkálatokat, gépek telepítéséhez 
szükséges előkészületeket terveznek végrehajtani, azonban az előbbiek mellett kialakításra kerül 
egy 200 m2-es alapterületű étkező helyiség, mely építési tevékenységet igényel. 

A telephely közművesített, az építkezés során a telephelyi víziközműről biztosítható a vízigény. A 
kiporzás megakadályozására szükség esetén használhatnak vizet, mely szintén a telephelyi 
víziközműről biztosítható. 

3.3.2. Megvalósítást követően várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

A telephelyen technológiai, szociális és tüzivíz felhasználás várható. A területen fúrt kút nem 
található, új kutat nem létesítenek. 

Szociális vízfelhasználás  

A telephelyen összesen 50 fő fog munkát végezni. A szociális vízigény a telephelyen kialakított 
mosdókban, öltözőkben, irodában keletkezik. 

A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi ivóvízvezeték 
hálózatról történik. A vízellátást a már meglévő, Ø200 gerincvezetékről fogják biztosítani. 

A várható vízfogyasztás: 1-1,5 m3/nap. 

Technológiai vízfelhasználás 

Az akkumulátorok töltésmentesítésére alkalmazott ún. „discharge” rendszerben a még töltött 
cellák kisütése 2% sótartalmú víz segítségével történik. A rendszer havi szinten kb. 1 m3 vizet 
igényel, amit utántöltéssel biztosítanak. Ezen technológia lépésben szennyvíz nem keletkezik, a 
szennyezett vizet hulladékként kezelik tovább. 

Tüzivíz 

A telephely tüzivíz ellátása a területen kialakított 200 m3-es tüzivíz tározóból, valamint 
tűzcsapokról biztosítható. Az épület jelenleg nem rendelkezik sprinkler rendszerrel. 

Szennyvízkeletkezés, szennyvízgyűjtő létesítmények 

A telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználásból eredően keletkezik szennyvíz. A kommunális 
szennyvíz keletkezési helye a mosdók, öltöző, melegítős konyha. A szennyvíz várható 
mennyisége a szociális vízfelhasználásból adódóan ~1-1,5 m3/nap lesz. 

A szennyvíz a telephelyen található átemelő segítségével a Heves Megyei Vízmű Zrt. által 
üzemeltetett városi szennyvízrendszer Ø160 PE nyomóvezetékén kerül elvezetésre. A szennyvíz 
a bátonyterenyei szennyvíztisztító telepre kerül, ahonnan a tisztított szennyvíz a Zagyvába kerül 
bevezetésre. 

A telephelyi szennyvíz átemelőben 2 db 1,7 kW teljesítményű, óránként 8-10 m3 szennyvíz 
szállítására alkalmas szivattyú található. Havária esetén lehetőség van a szennyvíz havária 
medencébe való átvezetésére, ahonnan 1 db szivattyúval kézi üzemben üríthető a szennyvíz. 
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A telephelyen szennyvíztisztítási tevékenység nem tervezett. 

Csapadékvíz elvezetés  

Nem szennyeződő csapadékvíz 

A nem burkolt felületekre hulló csapadékvíz a telephelyi zöldfelületen elszikkad. 

Szennyeződő csapadékvíz 

A burkolt felületekre hulló csapadékvizet a telephelyi csapadékrendszer összegyűjti és 
szikkasztóárokba vezeti. 

3.3.3. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység felhagyásáról nincsenek információk, de amennyiben a telephelyen minden 
tevékenység megszűnik, akkor megszűnik a szociális vízfelhasználás, valamint a 
szennyvízkeletkezés is. A rekultivált területen a csapadékvíz elszikkad. A terület későbbi 
hasznosítása, esetleges felhagyása határozza meg a későbbi hatásokat, melyek jelenleg nem 
ismertek. A tevékenység ipari épületben fog megvalósulni, így a felhagyása után is ipari 
tevékenység folytatása várható a területen. 

3.3.4. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

A csapadékvíz elvezető rendszer nem üzemszerű működése esetén szennyezett csapadékvíz 
kerülhet a befogadó szikkasztó árokba.  

A havária események bekövetkezési valószínűsége csökkenthető a berendezések rendszeres 
ellenőrzésével és karbantartásával. 

3.3.5. A vizsgálandó terület felszíni vízvédelmi lehatárolása 

3.3.5.1. A hatásterület környezeti állapota, érzékenysége 

A telephely közelében, a telekhatártól kb. 50 m-re található a Zagyva folyó, mely az Országos 
Ökológiai Hálózat része. A telephelyi tevékenység nem jár a felszíni víztestekbe történő 
közvetlen kibocsátással, a tevékenység nem veszélyezteti közvetlenül a felszíni vizeket. Annak 
valószínűsége, hogy a telephelyről szennyező anyag felszíni vízbe jusson, minimális, így a 
tevékenység a felszíni vizekre nincs közvetlen hatással. 

3.3.5.2. A hatásterület állapotának megváltozása 

A telephelyen folytatni tervezett tevékenység megkezdését követően szociális vízfelhasználás 
fog történni. A várható napi vízfogyasztás: 1-1,5 m3/nap. 

A telephelyen szociális vízfelhasználásból eredően kommunális szennyvíz keletkezik. A 
kommunális szennyvíz keletkezési helye a mosdók, öltöző, melegítős konyha.  

A kommunális szennyvíz várható mennyisége a szociális vízfelhasználásból adódóan ~ 1-
1,5 m3/nap lesz, melyet a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztítóban 
tisztítanak meg. 

A betonozott területeken összegyűlő csapadékvíz a telephely területén kialakított 
szikkasztóárokba jut. 
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Felszíni víz szempontjából a hatásterületen nem várható változás, a tevékenység a felszíni vizek 
állapotát nem érinti. 
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3.4. Hulladékgazdálkodás 

3.4.1. Telepítés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységet Bátonyterenye Ny-i részén található ipari 
parkban, meglévő csarnoképületben, ill. hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekben kívánják 
végezni. A vizsgált telephely megfelelő infrastrukturális hálózattal rendelkezik.  

A tevékenység megkezdéséhez elsősorban technológia telepítése, gépészeti, ill. kisebb 
átalakítási munkálatok elvégzése szükséges. Továbbá az előbbiek mellett egy 200 m2 
alapterületű étkező helyiség kialakítása tervezett. Az említett műveletek hulladék képződéssel 
járnak. 

Az étkező kialakítása során kitermelt földet – amennyiben megfelel a Ht. ide vonatkozó 
kritériumainak - akkor tereprendezésre a területen felhasználják, az hulladékként nem kerül 
elszállításra. 

A technológia telepítése során elsősorban az alábbi típusú hulladékok képződésével számolunk: 

- Veszélyes anyagokat nem tartalmazó csomagolási hulladékok (15 01 főcsoport); 
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok (15 01 10*); 
- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről 

nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*); 
- Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok 

hulladékai) 
- Festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai (08 01, 08 02 

alcsoport hulladékai); 
 

Az építési munkálatok során keletkező hulladékokat a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 1. és 2. 
számú melléklete szerint kell besorolni. A hulladékok mennyisége – a tervezés jelenlegi 
fázisában – egyelőre nehezen becsülhető. Amennyiben az építési hulladékok mennyisége 
meghaladja a vonatkozó 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott 
küszöbértéket, abban az esetben az adott hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól.  

A fentiekben felsorolt hulladékok megfelelő gyűjtéséről és elszállíttatásáról, valamint amennyiben 
lehetőség van rá a hasznosíttatásáról gondoskodni fognak a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően. A keletkező veszélyes hulladékokat a 225/2015. 
(VIII.7.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. A fentiekkel ellenkező esetben a 
hulladékok a környezetet szennyezhetik pl. szabálytalan gyűjtés, műanyag (fólia) és papír 
hulladék szél általi elhordásával. 

A gyűjtőedényzetek várhatóan úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képződési helyhez minél 
közelebb legyenek, de a munkálatokat ne akadályozzák. A nem veszélyes hulladékok közül az 
értékesíthetőeket, ill. hasznosíthatóakat célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd további kezeléséről 
gondoskodni. 

A telepítés során képződő települési hulladékok mennyisége a kivitelezési munkákat végző 
dolgozói létszámtól függ, melynek száma jelenleg nehezen becsülhető. 
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A telepítés átmeneti közvetlen hatást gyakorol a környezetre, mely az építkezés és a bontás 
befejeztével megszűnik. Megfelelő kivitelezési technológia betartásával – a lehetőségeken belül 
– törekedni kell a hulladékképződés csökkentésére. 

Összességében elmondható, hogy a technológia telepítése során nagyobb mennyiségben 
jellemzően csomagolási jellegű hulladékok keletkeznek, amelyek a szennyezettségtől függően 
lehetnek veszélyes, ill. nem veszélyes hulladékok. A kivitelezés során – lehetőségeken belül – 
törekedni kell a hulladékképződés csökkentésére. A keletkező hulladékok átmeneti 
gyűjtése/tárolása az előírások betartása mellett a környezetre nem jelent veszélyt. 

3.4.2. Megvalósítást követően várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

A belső átalakítási, ill. építési munkálatokat követően a létesítményben a hulladék kezelési 
tevékenység során keletkező egyéb hulladékok, továbbá a munkagépek/berendezések 
karbantartásból származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok, ill. kommunális hulladékok 
képződésével lehet számolni. 

A telephelyen 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-ban előírtak szerint naprakész 
nyilvántartást kell vezetni a tevékenység végzése során képződő, valamint a mástól átvett és az 
általa kezelt, ill. másnak átadott, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszámmal és 
megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. 

Az átvett és kezelt hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint kell az 
adatszolgáltatást megtenni, az arra rendszeresített elektronikus űrlapon: 

- veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a 
tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig, 

- nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvételének és képződésének esetében a 
tárgyévet követő év március 1. napjáig. 

A nyilvántartás alapját képező a hulladékok átvételét igazoló fuvarleveleket, Szállítási lapokat 
meg kell őrizni, mely kötelezettség a veszélyes hulladékok esetében 10 évet jelent. A nem 
veszélyes hulladékoknál 5 évig kell tárolni a szállítási dokumentációt. 

A hulladékok szállítását és kezelését csak az arra feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező szakvállalkozások végezhetik. Az átadás során az átadó felelőssége a megfelelő 
engedélyek rendelkezésre állásának az ellenőrzése.  

3.4.2.1. Tevékenységet érintő hulladékok 

A tárgyi telephelyen elsősorban ipari termelőktől (Samsung SDI, SK Battery Manufacturing) 
terveznek második generációs Li-ion akkumulátort átvenni, és meghatározott – Társaság 
szigetszentmiklósi telephelyén már alkalmazott – technológiával kezelni. Az előbbiek mellett 
egyéb kibocsátók (pl. Mercedes, Audi stb.) használt (forgalomból visszavett) Li-ion 
akkumulátorait is átvenni, ill. kezelni szándékozzák a telephelyen. 

A telephelyen átvenni és kezelni tervezett hulladékokat (azonosító kóddal, mennyiséggel ellátva) 
a 2.2.1 fejezetben található 1. táblázat szemlélteti. 

3.4.2.2. Telephelyi hulladék kezelési tevékenység ismertetése 

A részletes technológiai leírást a 2.3.1 pont tartalmazza.  
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A tervezett tevékenység kapacitása 50.000 tonna/év, melyből a nem veszélyes hulladékok 
mennyisége 44.000 tonna/év, veszélyes hulladék volumene 6.000 tonna/év. 

A tervezett tevékenységnél figyelembe fogják venni a 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21.§ -
ban és 22.§ -ban leírtakat, vagyis előbbiek érdekében: 

21. táblázat 
Jogszabályi előírás Megfelelés 

Az elem- és az akkumulátorhulladék hasznosítása 
során a folyadékot - különösen a savat és lúgot - az 
elemből, akkumulátorból el kell távolítani. 

Az akkumulátor hulladékokat döntő többségben 
töltésmentesített állapotban fogják átvenni. 
Azonban előfordulhat olyan helyzet is – főleg a 
forgalomból visszavett akkumulátorok esetében – 
hogy szükséges a töltésmentesítés, erre egy külön 
álló helyiség, ill. 10db speciális gyűjtőedényzet fog 
rendelkezésre állni. 

Az elem- és az akkumulátorhulladék gyűjtésére, 
tárolására, valamint a kezelésére szolgáló helyet 
sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell 
felszerelni. 

A hulladékok tárolására szolgáló felületet felújításra 
kerül, ennek keretében 20 cm-es betonréteg, és 
műgyanta burkolat kerül kialakításra. 

Az elem- és az akkumulátorhulladék hasznosítását 
zárt helyiségekben kell elvégezni. 

A hulladékok tárolása, feldolgozása a zárt 
csarnoképületben fog történni, mellyel a 
környezetszennyezés kizárható. 

Egyidejű tárolás 

A telephelyen az átvett és kezelésre váró hulladékokból – az előzetes tervek szerint - egyidejűleg 
összesen 10.000 tonna [M1]mennyiséget kívánnak tárolni, ehhez rendelkezésre áll ~ 1.500 m2-es 
külső tároló (raktár), ill. a csarnoképületen belül pedig egy ~ 3.500 m2-es terület. A beérkező 
szilárd hulladékot megfelelő méretű, ill. anyagi minőségű gyűjtőedényzetben (ez jellemzően big-
bag zsák, ez tárolás során egymásra pakolható), míg az iszapszerű hulladékot 1 m3-es IBC 
tartályban fogják tárolni, megfelelő felirattal (ill. azonosító kóddal) ellátva. Az iszapszerű 
hulladékok tárolása az NMP kezelő teremben, megfelelő műszaki védelemmel, saválló burkolat, 
kármentőmedencével ellátva fog történni. A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdés 
figyelembevételével a veszélyes hulladék tárolóhelynél az ott tárolt hulladék veszélyességére 
figyelemeztető táblát kell elhelyezni, mindenki számára jól látható, ill. olvasható helyen. A nem 
veszélyes, ill. veszélyes hulladékot egymástól el kell különíteni. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása során a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet ide 
vonatkozó részeit is figyelembe kell venni. 

A hulladékok tárolására szolgáló hely egységes, egybefüggő szilárd burkolattal (a felújítás során 
20 cm-es betonréteg kap) ellátott, továbbá megfelelő vízzáróság érdekében műgyantával vonják 
be a padlót, mely készítmény kitűnő mechanikai tulajdonságokkal, vegyi ellenállóképességgel, 
hőállósággal és jó tapadással rendelkezik. Az előbbiek mellett a zárt – minden oldalról fallal 
ellátott – csarnoképület, raktár az előbbiek alapján kármentőként is funkciónál, így nem 
alkalmazható a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. számú táblázatának a 
kritériumai.  

A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok/haszonanyagok mennyisége nem haladhatja meg az 
egyes hulladékok/haszonanyagok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek 
összes befogadó kapacitását. Az egyes gyűjtőhelyek akadálytalan hozzáférését biztosítani 
szükséges. 
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A gyűjtőedényzetek állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni kell, míg a sérültet azonnal 
épre kell cserélni. 

A telephely zártságáról gondoskodni szükséges, idegenek bejutását meg kell akadályozni. Az 
előbbiekre szolgál elsőkörben a telephely 0-24 órás portaszolgálata, továbbá az épület zártsága, 
ill. kamerarendszer. 

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés alapján a tárolóhely üzemeltetője a 
területen tárolt hulladékokról naprakész üzemnaplót köteles vezetni. Az előbbieken kívül a 
tárolóhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni. 
A hivatkozott szabályzat a hulladékgazdálkodási engedély kérelemmel kerül majd benyújtásra 
jóváhagyás céljából. 

3.4.2.3. Telephelyen keletkező hulladékok 

Kommunális hulladék 

A 2012. évi CLXXXV tv. 39.§ (3) bekezdés szerint: „A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék 
kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik”. 

Az egy főre eső becsült kommunális hulladék keletkezés ~ 2,1 kg/fő/hónap mennyiség szerint 
adható meg. A kommunális hulladék egy részét az étkezési maradékok, ill. a szelektíven nem 
gyűjthető hulladékok teszik ki. 

A keletkező kommunális hulladék várhatóan a térségben közszolgáltatási feladatokat ellátó VGÜ 
Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés alapján kerül majd elszállításra, lerakásra. A 
kommunális hulladék gyűjtésére – dolgozói létszámnak megfelelő méretű – gyűjtőedényzetet 
terveznek használni. Az irodai, ill. szociális helyiségekben kisebb méretű gyűjtőedényzeteket 
(„szemeteskosár”) fognak kihelyezni, melyek ürítése a takarítószemélyzet feladata. 

A hulladék kezelési tevékenység során keletkező hulladékok 

A telephelyi hulladékkezelési tevékenység során (pl. aprítás, szeparálás) csak olyan hulladékok 
keletkeznek, melyeket a telephelyre beszállított hulladék tartalmazott, a tevékenység végzése 
során nem történik idegen anyag bevitel.  

Másodlagos hulladékok keletkezésével az átvett hulladékok előkezelése során számolhatunk. 
Ezek azok az idegen anyagok, amelyek a technológiában nem kezelhetők, ezeket ki kell 
válogatni, vagy a kezelés során keletkeznek és a Társaság telephelyén tovább nem kezelhetők, 
ezeket külön gyűjtik, majd arra engedéllyel rendelkező szállítóknak/kezelőnek adják át.  

A tervezés jelenlegi fázisában rendelkezésre álló információk alapján a tevékenység során 
keletkező hulladékok gyűjtésére várhatóan 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti munkahelyi 
gyűjtőhely kerül kialakításra. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok maximálisan 6 hónapig 
gyűjthetők. A munkahelyi gyűjtőhelyeket táblával/felirattal kell jelölni, amelyet mindenki számára 
jól látható és olvasható helyen kell elhelyezni. Az egyes hulladékokat típusonként, fajtánként 
vagy a hulladék jellegének megfelelően kell elkülönítetten gyűjteni. Az egyes gyűjtőedényzeteket 
megfelelő felirattal, jelzéssel kell ellátni, amelyet mindenki számára jól látható és olvasható 
helyen kell elhelyezni. 
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A tevékenység során várhatóan keletkező hulladékokat a Szigetszentmiklóson már üzemelő 
telephely eddigi tapasztalatai alapján adtuk meg: 

22. táblázat 

Hulladék 

megnevezése azonosító kódja gyűjtés módja 

Technológiai hulladék 

Műanyag és gumi 19 12 04 

megfelelő méretű gyűjtőedényzet (big-
bag zsák) 

Fémvas 19 12 02 

Nemvas fémek 19 12 03 

Veszélyes anyagokat 
maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási 
hulladék 

15 01 10* 

megfelelő méretű gyűjtőedényzet (big-
bag zsák), ADR szerint csomagolás, 

címkézés 

Veszélyes anyagokkal 
szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott 
olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

15 02 02* 

Karbantartási/irodai hulladék 

Tonerek 08 03 17* doboz 

Fénycsövek és egyéb higany 
tartalmú hulladékok 

20 01 21* doboz 

Spray-s flakonok 15 01 11* doboz, hordó 

Kommunális hulladék 20 03 01 110 literes gyűjtőedényzet 

 

A hulladékfeldolgozás során pl. katód hulladék esetében 70%-os kihozatalt lehet elérni – az 
eddig gyakorlati tapasztalatok alapján – vagyis bejövő hulladék 70 %-a fémoxidpor, 30 % egyéb 
hulladék, katód esetében alumínium darálék. 

A hulladéktárolóhelyek maximális tárolási ideje egy év, míg a munkahelyi gyűjtőhely maximális 
tárolási ideje hat hónap. 

A hulladékok telephelyről történő elszállítását megfelelő gyakorisággal szerződéses partner 
végezheti (a fémhulladékok esetében a hasznosítási műveletet előnyben fogják részesíteni).  

A partnerek kiválasztása a tevékenység megkezdéséig megtörténik, csak olyan cég kerül 
kiválasztásra, amely érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

Karbantartási hulladékok 

A berendezések és gépek karbantartása az elsődleges tervek szerint saját munkavállaló(k) által 
kerül elvégzésre. Amennyiben a karbantartás/javítás jellege igényli alvállalkozó kerül bevonásra, 
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ebben az esetben az alvállalkozó által végzett tevékenység során keletkező hulladékok 
gyűjtéséről és engedélyezett kezelőnek történő átadásáról az alvállalkozó gondoskodik. 

A karbantartás során a 23. táblázatban felsorolt hulladékok képződésével számolunk, melyeket 
előreláthatóan munkahelyi gyűjtőhelyeken, megfelelő védelemmel ellátott gyűjtőedényzetben 
fognak gyűjteni. A karbantartási hulladékok mennyisége a tervezés jelenlegi fázisában nehezen 
becsülhetők. 

23. táblázat 

Hulladék 

megnevezése azonosító 
kódja 

gyűjtés módja 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű – és 

kenőolaj 

13 02 05* 200 literes fémhordó, láda, konténer 

Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 200 literes fémhordó, láda, konténer 

Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve 

a közelebbről meg nem határozott 
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 02 02* 200 literes fémhordó, láda, konténer 

Olajszűrő 16 01 07* 200 literes fémhordó, láda, konténer 

 

A hulladékok szállítását és kezelését csak megfelelő jogosultsággal – hulladékgazdálkodási 
engedéllyel - rendelkező szakvállalkozások végezhetik. Az engedély meglétéről a hulladék 
átadását megelőzően a hulladék birtokosának kell meggyőződnie, továbbá gondoskodni kell az 
érvényes engedély megőrzéséről. A keletkező hulladékok kezelési módjának a kiválasztása 
során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. 

A hulladékok kezelésre történő átadását igazoló fuvarleveleket, szállítóleveleket, ill. a veszélyes 
hulladék esetében a Szállítási lapokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kell 
megőrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti 
nyilvántartásnak és adatszolgáltatásnak.  

3.4.3. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység felhagyására vonatkozó tervekkel egyelőre nem rendelkeznek. A felhagyási 
tevékenység, ill. a más tevékenységre történő áttérés azonban minden esetben bontási, ill. 
építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga után. Ezek megfelelő ártalmatlanításáról 
vagy hasznosításáról – amennyiben meghaladják az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú 
mellékletében található küszöbértékeket – a hivatkozott rendelet előírásai szerint kell majd 
gondoskodni. Az előbbiek mellett figyelembe kell venni az aktuális jogszabályok vonatkozó 
előírásait is. 

A felhagyás során a telepítéshez hasonló hatások jelentkezhetnek, azonban a bontási 
tevékenység (mely elsősorban a gépek, eszközök leszerelésével jár) következtében jóval 
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nagyobb mennyiségű inert hulladék keletkezik. Egy esetleges felhagyás során a csarnoképület, 
ill. az egyéb kiszolgáló létesítmény más gazdasági társaság részére értékesíthető, egyéb 
tevékenység céljából használható. 

Felhagyás esetén az építési-bontási hulladékok mellett az átvett, de még nem kezelt, ill. nem 
értékesített hulladékok/termékek meglétével is számolni kell. A telephelyen a felhagyási 
tevékenységet követően hulladék, ill. haszonanyag (termék) nem maradhat. 

Az előzetesen elmondható, hogy a veszélyes anyagok és hulladékok megfelelő elszállításával, a 
bontás során az előírások betartásával a környezet hulladék általi veszélyeztetésével, 
szennyezésével nem kell számolni. A tevékenység felhagyása következtében a bontási, ill. 
átalakítási munkák során várható hatások elviselhetőnek tekinthetők, nagy részük csak annak 
időtartama alatt jelentkezik, mely a munkák befejeztével megszűnik. 

3.4.4. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Üzemelés 

A hulladékok szállítása, tárolása és anyagmozgatása során bekövetkező esetleges 
elszóródás/kiömlés során a következő hatásviselőket érintő hatásfolyamatok indulhatnak meg: 
talaj, felszíni víz, levegő, művi elemek, szárazföldi ökoszisztéma, ember, ill. a szennyezés 
terjedésével a felszín alatti víz és a vízi ökoszisztéma. A hatásfolyamatok súlyossága attól függ, 
hogy az elfolyás burkolt területen történt-e (ez a jellemző), nagy mennyiségben került-e ki az 
anyag, felitatásra került-e, érintette-e a talajt, ill., hogy mennyire párolog az adott hulladék.  

A balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok típusa és megjelenési 
formája, fizikai és kémiai tulajdonságai előre nehezen megmondhatók. A tapasztalatok szerint 
ilyen esetekben elsősorban kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok 
elsősorban a kárelhárítási tevékenységből származnak, ill. döntően veszélyes hulladéknak 
minősülnek, így a szállítása és kezelése külön jogszabályhoz kötött. A haváriákhoz kapcsolódó 
hulladékok engedéllyel rendelkező szakcégeknek kerülnek átadásra további kezelés céljából.  

Az átvett hulladékok telephelyen belüli tárolása és mozgatása ellenőrzött körülmények között fog 
történni, így a fentiek nem jelentenek számottevő veszélyt. Az átvett és feldolgozáson átvett 
hulladékokat, ill. magát a készterméket zárt épületben, továbbá megfelelő gyűjtőedényzetben 
(csomagolásban) fogják tárolni. 

Egy esetleges robbanás során a telephelyen tárolt veszélyes hulladékok egy része is 
meggyulladhat, így égésük során a levegőt szennyező anyagok szabadulhatnak fel. Ennek során 
közvetlen hatásként maga a robbanás jelentkezik, ahol az ember, a levegő, a települési 
környezet és a művi elemek lehetnek a hatásviselők. A tűz oltása során oltóanyag jut a 
környezetbe, amely a talajra, a levegőre, ill. a felszíni vizek minőségére lehet hatással. 

Felhagyás 

A felhagyási tevékenység, ill. a más tevékenységre történő áttérés a legtöbb esetben bontási 
hulladékok keletkezését vonja maga után. Esetleges vészhelyzet a gépek/berendezések 
leszerelése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, anyagmozgatása, ill. szállítása során 
bekövetkező elfolyás, kiömlés lehet, mely során a következő hatásviselőket érintő 
hatásfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszíni víz, művi elemek, szárazföldi ökoszisztéma, 
ember, ill. a szennyezés terjedésével a felszín alatti víz, a vízi ökoszisztéma, a levegő és az 
ember. 
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3.4.5. A vizsgálandó terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása 

3.4.5.1. A hatásterület környezeti állapota, érzékenysége 

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív, mivel az 
hozzájárul a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben leírt hulladékhierarchia 
betartásával a Magyarországot érintő közösségi hulladékgazdálkodási célkitűzések 
megvalósításához. A tevékenység során törekednek arra, hogy minden hulladékot lehetőség 
szerint hasznosításra adjanak tovább.  

A hulladékok előkezelésével és a tervezett fémhulladékok hasznosításával a Társaság hozzájárul 
az erőforrások megtakarításához. Az átvevők telephelyén, valamint a szállítási útvonalakon 
közvetett hatásfolyamatok is megindulhatnak. Azonban ezek ismertetésére az ott alkalmazott 
technológiák ismeretének hiányában nincs lehetőség. 

A hulladékok vészhelyzetszerű környezetbe kerülése esetén, a telephelyen közvetlen 
hatásfolyamatok is megindulhatnak, azonban ezek főként burkolt területeket érinthetnek, így csak 
komoly meghibásodás esetén okozhatnak súlyosnak mondható környezetszennyezést.  

A telephelyen végzett tevékenység normál működés, ill. a jogszabályok, hatósági előírások 
betartása esetén hulladékgazdálkodási szempontból nem tekinthető jelentősnek.  

3.4.5.2. A hatásterület állapotának megváltozása 

A hatásterület állapotának megváltozását két tényező okozza/okozhatja. 

Az egyik a tevékenységből adódóan az átvett hulladék ideiglenes tárolása a kezelési művelet 
elvégzéséig, továbbá maga a hasznosítási folyamat, ill. annak végén keletkező végtermékek, 
hulladékok átmeneti tárolása miatt a létesítményben közvetlen hatásterülettel rendelkezik, a 
szállítási útvonalakon pedig közvetett hatásterülettel. 

A másik tényező a hulladékok szállítása során esetlegesen bekövetkező vészhelyzet(ek)ből 
adódhat, ugyanis a vészhelyzetek során hulladék okozta szennyezés következhet be, amely 
hatással lehet a terület állapotára. A szállítás hatásának minimalizálása érdekében az átvevő 
megválasztása során a szállítási távolságot is figyelembe kell venni. 

A vészhelyzetek bekövetkezésének esélye azonban a létesítmény megfelelő üzemelése 
(burkolat szigetelése) esetén elhanyagolható mértékű, ezért az állapotváltozás sem tekinthető 
jelentős mértékűnek. A veszélyes hulladékok, anyagok szállítása során az ADR előírásait is 
figyelembe kell venni. 
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem  

3.5.1. Zaj- és rezgésvédelmi előírások 

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

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

− 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet „A zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj-, és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról” 

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

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

− MSZ 15036 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány 

− ISO 8297 - Több zajforrással rendelkező ipari üzem hangteljesítményszintjének 
meghatározása. 

− MSZ 18151-1:1982. sz. „Immissziós zajhatárértékek. Lakó-és középületek helyiségeiben 
megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek” c. szabvány, 

− MSZ 13-183/1-9O A közlekedési zaj mérése. Közúti közlekedési zaj 
 
A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet tartalmazza a környezetbe zajt, ill. rezgést kibocsátó és a 
zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményekre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi előírásokat.  

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös 
rendelet tartalmazza a zajtól védendő területek építési övezeti besorolásának függvényében. 

Amennyiben a hatásterületen zajtól védendő terület/ vagy épület található, akkor a 284/2007. (X. 
29.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy 
szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és 
rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási 
határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit, a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM közös rendelet 
1. sz. melléklete tartalmazza, a zajtól védendő területek építési övezeti besorolásának 
függvényében (24. táblázat).  

24. táblázat 

Sorszám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre 

(dB) 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 45 35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 
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3.5.2. A vizsgált terület és annak környezetének zajszempontú jellemzése 

A létesítmény területe Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. 
(VI.25.) önkormányzati rendelete, Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési 
Szabályzata alapján, „Gip” jelű ipari övezetben helyezkedik el. A Társaság által üzemeltetett 
tevékenység összhangban van a jelenleg érvényes – fentiekben hivatkozott – Helyi Építési 
Szabályzattal. A telephely környezetében az alábbi területek találhatók: 

1. irány: É-i irányban szabadonálló zöld terület húzódik, valamint a 21-es I. számú főút. Az út 
túloldalán, Zrínyi Miklós út és a hozzá kapcsoló lakóterület helyezkedik el, a 
legközelebbi védendő épületek körülbelül 300-320 méterre találhatóak. 

 ÉK-i irányban a szabadonálló zöld területeken túl a Bajcsy-Zsilinszky út és hozzá 
kapcsolódó lakóterület található, a legközelebbi védendő épületek körülbelül 460-480 
méterre találhatóak.  

2. irány: K-i irányban Zagyva folyó határolja és szabadonálló területek. K-i irányban a 
legközelebbi védendő épületek, a Városház út és hozzá kapcsolódó lakóépületek, 
amelyek 660-680 méterre helyezkednek el.  

3. irány: D-i irányban a bátonyterenyei Ipari park többi épülete helyezkedik el. A legközelebbi 
védendő épületek, DK-i irányban a Kossuth Lajos út és hozzá kapcsolódó 
lakóterületek, amelyek körülbelül 520-540 méterre helyezkednek el. 

4. irány: Ny-i irányban a 21-es számú I. főút helyezkedik el, az út túloldalán kezdődik a Zrínyi 
Miklós út, és a hozzákapcsolódó lakóterületek. A legközelebbi védendő épületek ebben 
az irányban, 100-120 méterre helyezkednek el. 

A területre vonatkozó átnézeti helyszínrajzot a 2.4.1. melléklet tartalmazza, a területet az alábbi 
ábrán mutatjuk be. 
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4. ábra   
A tervezett telephely és környező terület 

3.5.3. Telepítés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

3.5.3.1. Építési tevékenységből eredő zajkibocsátás 

A telephelyen a meglévő épületek mellet, kiépítésre kerül, egy 200 m2 nagyságú épület, 
funkcióját tekintve étkező.  

Az építési munkából eredő zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. 
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
területeken az alábbi, 25. táblázat adja meg. 
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25. táblázat 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület 

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

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 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 

* Megjegyzés: Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

A zajvédelmi határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka 
időtartamának figyelembevételével történik. Az építkezés és a hozzá kapcsolódó földmunkák pár 
hónapig fognak tartani. A zajterhelési határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A 
megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján az építési zaj esetén nappal 8 óra, míg éjjel pedig 
0,5 óra. 

Az építésnél várhatóan alkalmazott zajforrásokat és azok működési idejét az alábbi táblázat 
mutatja be. 

26. táblázat 

Zajforrás megnevezése 
Működési 

helye 

Működési 
idő/műszak 

t (h) 

Működési időre vonatkoztatott 
zajteljesítménye LWA (dB) 

Markológép Szabadban 8 103-106 

Bobcat Szabadban 8 98-100 

Hidraulikus emelő Szabadban 8 75-80 

Kisgépek (Kézi szerszámok) Szabadban 8 90-95 

Szállító jármű Szabadban 8 95-97 

 
Az eredő hangteljesítény szint az építkezési területen a fenti táblázat adataiból számolva 
LWA 108 dB. Az építési terület körülbelül 500 m2, ahol a munkagépek dolgozni fognak, így a 
terület lesugárzott hangteljesítmény szintje LWA 81 dB.  
 
Mivel a munkagépek javarészt egymás közelében fognak dolgozni, így az összegzett 
hangteljesítményszintet figyelembe véve számítással határozzuk meg a referencia pontokra a 
zajterhelési szintet. 
 

Lt = Lw + Kir + KΩ – Kd – KL – Km – Kn – KB – Ke  
 
ahol: Lw – a berendezés zajkibocsátására jellemző adat 

Kir - irányítási index 

KΩ - irányítási tényező 

Kd - a zaj terjedése miatti korrekció 

KL - a levegő hangelnyelő hatása 

Km - a talaj és a talajközeli meteorológiai viszonyok miatti csillapítás 

Kn - a növényzetcsillapító hatása 

KB - a beépítettség miatti szintcsökkenés 
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Ke  - akadályok hangárnyékoló hatása 

27. táblázat 

Zajterhelési pont 
Távolság 

[m] 

Számolt 
zajterhelés 

nappal 

Határérték 
nappal 

Túllépés 
nappal, 

Minősítés 
nappal 

Zrínyi Miklós út 100 55,6 60/45 -/ - megfelel 

Bajcsy-Zsilinszky út 460 41,2 60/45 -/ - megfelel 

Kossuth Lajos út 520 40,0 60/45 -/ - megfelel 

Városház út 660 37,6 60/45 -/ - megfelel 

Az építkezési munkafolyamatok, csak nappali megítélési időben fognak zajlani, az elvégzett 
számítások alapján, a tervezett létesítmény zajkibocsátása meg fog felelni a környezeti 
zajvédelmi határértékeknek. 

3.5.3.2. Építkezéshez kapcsolódó közlekedési zaj 

A közlekedési zaj terhelési határértékeit, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM közös rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza, 
a zajtól védendő területek építési övezeti besorolásának függvényében. 

− 21-es számú I. főút – bekötő út LTH közlekedés nappal / éjjel = 65/ 55 dB(A) 

Az építési forgalom tervezett útvonala: a 21-es I. főútról és az összekötő útról történik. Az 
építkezés kizárólag nappali megítélési időben fog zajlani, napi átlagos 5 nehézgépjárművel 
számolva.  

28. táblázat 

Forgalom eredete 

Akusztikai járműkategória 

I. 
Személygépkocsi 

II. 
Kis-tehergépjármű 

III. 
Nehézgépjármű 

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Építési forgalom 1 1 5 

 

A megközelítési útvonalak zajkibocsátását, ill. a járulékos forgalomból eredő növekmény 
számítását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklete alapján végeztük el. Az 
alapállapotra vonatkozó forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján elérhető 
legfrissebb forgalmi adatok alapján vettük figyelembe (2019. évi adatok).  

29. táblázat  

Közút 
száma  

Útkategória  
Számlálóállomás 

kódja  
Fekvése  

Érvényességi 
szakasz  

ÁNF adat  

I.  II.  III.  

21. elsőrendű főút 8020 K 
35+603 
44+924 

8885 394 512 
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30. táblázat 

Útszakasz 
Számlálóállomás 

kódja 
Fekvése 

Jelenlegi 
zajkibocsátása 

nappal 
dBA 

Az eredő 
zajkibocsátás 

dBA 

Zajnövekedés 
dBA 

21. főút 
35+603 
44+924 

8020 K 74,1 74,1 0,0 

 

Az átlagos napi forgalmi adatok alapján elvégzett számítások szerint a járulékos zajkibocsátás, 
ill. az abból eredő zajterhelés a megközelítési útvonalak zajkibocsátását érdemben nem 
befolyásolja. 

3.5.3.3. Környezeti rezgésterhelés 

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.   

Az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben, lakóépületekben a rendeletben meghatározott 
követelmény szerint a rezgésgyorsulás (AM) értéke nem haladhatja meg:  

− nappali időszakban (06 – 22 óra között) az AM = 10 mm/s2  

− éjjeli időszakban (22 – 06 óra között) az AM = 5 mm/s2 és  

− maximális Amax = 200 mm/s2 értéket.  

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

3.5.4. Üzemi tevékenységből származó zajkibocsátás és zajterhelés  

3.5.4.1. A jelenlegi zajhelyzet ismertetése (alapállapot) 

Az IMSYS Kft. 2021. január hónapban a telephely környezetében zajmérést végzett, ennek 
keretében a vizsgálati pontokat olyan szempontok alapján vettük fel, hogy azok jellemzők 
legyenek a telephely környezetének zajhelyzetére és a környezet zajforrásaira. Az előbbiek 
alapján az alábbi zajvizsgálati pontokat jelöltük ki.  

A Zrínyi Miklós úti védendő épületek előtt a 21. számú I. főút folyamatos forgalma, 
méréstechnikailag nem volt kizárható. Ezen mérési pontokon a közútból származó zaj volt 
érzékelhető és mérhető (a későbbiekben ezt tekintjük alapzajnak). A további mérési pontokon 
vizsgálatokat a közúti közlekedés szüneteiben végeztük el, a mért zajszintek közül az üzemi 
jellegű zajra jellemző adatként az LAeq, mért egyenértékű zajszinteket vettük figyelembe.  

31. táblázat 
Vizsgálati 
pont jele 

Vizsgálati pont helye 
Mért zajszint 

 LAeq [dB] 

M1 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 133. védendő homlokzata előtt 2 m-re 61,7 

M2 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 131. védendő homlokzata előtt 2 m-re 61,8 

M3 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 129. védendő homlokzata előtt 2 m-re 61,3 

M4 
Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 40.  

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
41,8 

M5 Bátonyterenye, Iskola út 23. védendő homlokzata előtt 2 m-re 42,2 

M6 Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 19. védendő homlokzata előtt 2 m-re 42,3 
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Mérésekhez felhasznált berendezések:  

− SVAN 945A típusú integráló zajszintmérő, gyártási szám: 5054, hitelesítési szám: 
M126261, érvényes: 2022.03.27.  

− SV30A típusú akusztikus kalibrátor, gyártási szám: 5312, kalibrációs szám: K086783, 
érvényes: 2022.03.27.  
 

Mérés időpontja: 2021. január 7.  nappal (1000 – 1300)  

− szélsebesség:   ~0-2 m/sec 

− hőmérséklet: 4 °C 

− időjárás jellege: derült, enyhén felhős 
 

A telephely alapállapot vizsgálatát az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. NAH-1-1626/2018. 
nyilvántartási számú, akkreditált Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriuma végezte. A 
mérésről akkreditált mérési jegyzőkönyv készült K-1759 sorszámon, amit a 3.5.1-es mellékletben 
csatoltunk. 

3.5.4.2. Működési zaj 

A telephely zajkibocsátását, a szabadban működő zajforrásai, a telephelyre beszállítást végző 
tehergépkocsik, a telephelyen belüli anyagmozgatást végző rakodógépek képezik. A domináns 
zajforrások daráló és aprító gépek, ezek a gépek épületen belül kerülnek elhelyezése. Az épület 
léghanggátlásának köszönhetően, csak az épület közvetlen közeléből érzékelhető az épület 
zajlesugárzása. A védendő területeken ez a zajkibocsátás nem érzékelhető. A munkafolyamatok 
zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, ill. zajossága függ a különböző hulladékoktól is. 

A telephelyen a technológia és munkagépek üzemelése két műszakban fog történni 06:00-00:30 
között Az egyes műszakok, 06:00 és 15:00 óra között, míg a második műszak 15:30 és 00:30 
fognak tartani. 
 
Összefoglalva a telephelyen működő munkagépekre vonatkozó adatokat a 32. táblázat mutatja 
be, a zajforrások pontos elhelyezkedését, a 3.5.2 melléklet mutatja be.  

32. táblázat 

Zajforrás megnevezése 
Működési 

időtartam [óra] 
Zajkibocsátás 

jellege 
Működési 

helye 
Hangteljesítményszint  

LWA (dB) 

Aprító/daráló rendszer  
(Kék, 3 darab) 

8/8 változó épületben 80 

Aprító/daráló rendszer 
(Szürke 2 darab) 

8/8 változó épületben 80 

Alagút kemence rendszer 
(TTD) 

8/8 változó épületben 80 

NMP szárító kemence 8/8 változó épületben 80 

Kifúvó nyílások 
(3 darab) 

8/8 változó 
épületen 

kívül 
65 

Targonca (dízel) 8/8 változó 
épületben/ 
szabadban 

75-80 

Targonca (elektromos) 8/8 változó 
épületben/ 
szabadban 

70-75 

 

A felsorolt gépek és technológia berendezések közül, a telepített rendszerek épületen belül 
helyezkednek el, az épület hangszigeteléséből adódóan (átlagos Rw 30 dB értékkel vettük 
figyelembe) az épület zajlesugárzása csak az épület közelében érzékelhető. 
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A telephely külső zajforrásai, a technológiához kapcsolt kifúvó nyílások és a beérkező hulladékok 
anyagmozgatása. Az elvégzett számítások alapján a kifúvó nyílások és a rakodási tevékenység 
maximális eredő hangteljesítményszintje: LWA = 80 dB(A).  

A létesítmény zajkibocsátását, ill. az ebből eredő zajterhelést az IMMI 2018 zaj- és 
levegőszennyezettség térképező szoftverrel határoztuk meg. A program a terjedési viszonyokat 
az „MSZ ISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A 
számítás általános módszere.” c. szabvány, ill. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól szóló 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet szerint veszi 
figyelembe, az alábbi összefüggés alapján:  

Lt = LW + Kir + KΩ – Kd – KL – Km – Kn – KB – Ke + KR dB(A)  

ahol :       LW – a berendezés zajkibocsátására jellemző adat (hangteljesítményszint)  

Kir - irányítási index  

KΩ - irányítási tényező  

Kd - a zaj terjedése miatti korrekció  

KL - a levegő hangelnyelő hatása  

Km - a talaj és a talajközeli meteorológiai viszonyok miatti csillapítás  

Kn - a növényzet csillapító hatása  

KB - a beépítettség miatti szintcsökkenés   

Ke  - akadályok hangárnyékoló hatása   

KR - a hangvisszaverődés miatti korrekció  

 

A vizsgálati pontokat olyan szempontok alapján vettük fel, hogy azok jellemzők legyenek a 
telephely környezetének zajhelyzetére, a legközelebbi védendő épületek előtt végeztünk 
zajvizsgálatokat. A várható zajterhelésre vonatkozó számítások eredményeit a 33. táblázatban 
foglaltuk össze. 

33. táblázat 

Védendő létesítmény 
Övezeti 

besorolása 

Számított 
zajterhelés  

LAM 

nappal[dB] 

Mért 
zajszint 

 LAeq 

[dB] 

Zajterhelési 
határérték 

LTH 

nappal[dB] 
irány 

pont jele 
megnevezése 

4. M1 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 133. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 27,6 61,7 50 

4. M2 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 131. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 27,6 61,8 50 

4. M3 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 129. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 27,6 61,3 50 

1. M4 
Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 40. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 13,2 41,8 50 

3. M5 
Bátonyterenye, Iskola út 23. védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 12,0 42,2 50 

3. M6 
Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 19. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 11,2 42,3 50 

Az elvégzett számítások alapján a létesítmény zajkibocsátásából eredő zajterhelés az egyedi 
hangteljesítményszint adatoknak megfelelő hangteljesítményszintű berendezések üzemeltetése 
esetén a vonatkozó határértékeknek megfelel.  
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3.5.4.3. Közlekedési zaj 

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműfogalom döntően az ott dolgozók személygépjármű 
forgalmából, és a feldolgozandó hulladékok beszállításához kapcsolódik. A telephelyet a 
gépjárművek a 21. számú I. főúton és az ipari parkhoz tartozó bekötőúton közelítik meg.  

A közúti közlekedés volumene várhatóan az alábbiak szerint alakul (34. táblázat).   

34. táblázat  

Tervezett forgalom 
I. akusztikai 

járműkategória  
(jármű/ nappal)  

II. akusztikai 
járműkategória  
(jármű/ nappal)  

III. akusztikai 
járműkategória  
(jármű/ nappal)  

Üzemelés alatt 15 - 5-7 

  
A részletes közúthálózati térképet, a szállítási útvonalak bejelölésével a 3.5.3. melléklet mutatja 
be.   

A szállítási útvonalak forgalmi adatait (az Országos Közúti Adatbankban szereplő legfrissebb 
forgalmi adatok a 2019-es évre vonatkoznak) a 35. táblázat tartalmazza.   

35. táblázat  

Közút 
száma  

Útkategória  
Számlálóállomás 

kódja  
Fekvése  

Érvényességi 
szakasz  

ÁNF adat  

I.  II.  III.  

21. Elsőrendű főút 8020 K 
35+603 
44+924 

8885 394 512 

  
A megközelítési útvonalak zajkibocsátását, ill. a járulékos forgalomból eredő növekmény 
számítását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklete alapján végeztük el.  

36. táblázat  

Közút 
száma  

Útkategória  Fekvése  

SungEel  
forgalma nélkül  

SungEel 
 forgalmával együtt  

Járulékos 
zajkibocsátás   

LAeq 7,5m nappal   nappal   

21  Elsőrendű főút K 74,1  74,1  0,0 

Megjegyzés:  „B” akusztikai érdességi kategóriával és egyenletesen áramló forgalommal, 110/70/70 km/h, 4 forgalmi 
sávval számolva.   
  

Közúti szállításra kizárólag a nappali megítélési időben kerül sor. Az ÁNF adatok alapján 
elvégzett számítások szerint a járulékos zajkibocsátás, ill. az abból eredő zajterhelés a szállítási 
útvonalak zajkibocsátását érdemben nem befolyásolja, érzékszervileg észre nem vehető 
változást jelent.   

3.5.5. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők  

A tevékenység felhagyása a zajjal járó rakodási műveletek megszüntetésével és az alkalmazott 
berendezések leállításával jár, ami a környező terület zajterhelésének csökkenését eredményezi.  

Az viszont kijelenthető, hogy felhagyás során az épületek egyéb gazdasági célra hasznosíthatók 
lesznek. 
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3.5.6. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Havária zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem értelmezhető. 

Havária soha nem zaj- és rezgés szempontjából következik be, de igen gyakran annak a kísérő 
jelensége. A havária okának elhárítása ezért egyben az azt kísérő zaj és vagy rezgés 
megszűnését is jelenti. 

Havária esetére a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, előírások nem 
tartalmaznak követelményeket. 

3.5.7. A hatásterület zaj- és rezgésvédelmi lehatárolása  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet alapján a környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell 
meghatározni:  

a)  előzetes vizsgálati eljárásban, 

b)  környezeti hatásvizsgálati eljárásban, 

c)  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 

d)  környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, 

e)  az a) - d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, ill. 
forgalomba helyezési eljárásokban, vagy 

f)  ha a környezetvédelmi hatóság előírja.  

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének 
(a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó 
zajterhelés:  

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

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

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

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel 
(6:00-22:00) 45 dB. 

Vizsgálatunk során a fentiek értelmében hatásterületként a vizsgált létesítmény területéhez 
legközelebb eső zajtól védendő épületeket/ területeket vettük figyelembe.  

A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM közös rendelet alapján, az adott 
övezeti besorolás (Szabályozási terv alapján) függvényében vettük figyelembe. 

A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során beépítetlen területen a számítást, ill. 
a mérést másfél méteres magasságra végeztük el, beépített területen a számítást, ill. a mérést 
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arra a magasságra, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, ill. számítható, és van zajtól 
védendő homlokzat.  

A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot vettük figyelembe, mely 
a működési időre vonatkozik, mivel a működési idő nappali és éjjeli megítélési időben is történik, 
így a szigorúbb éjjeli hatásterületi görbét vettük figyelembe. 
 

A telephely zajkibocsátásából eredő zajterhelést, ill. az üzem zajszempontú hatásterületét az 
IMMI 2018 zaj- és levegőszennyezettség térképező szoftverrel határoztuk meg.  

A hatásterület meghatározásának módszerét, ill. a számításhoz felhasznált adatokat a 
37. táblázat tartalmazza. Minden egyes irányra, ill. övezeti kategóriára meghatároztuk a 
hatásterület határának vonalát.  

37. táblázat 

Iránya 

Zajterhelési 
határérték 

Övezeti 
besorolás 

Zajtól védendő 
környezet/ terület 

Gazdasági 
terület 

Hatásterületi 
követelmény 

nappal/éjjel nappal/éjjel 

1. 60/50 Gip nem igen 55/45 

2. 60/50 Gip nem igen  55/45 

3. 60/50 Gip nem igen  55/45 

4. 60/50 Gip nem igen  55/45 

A vonatkozó szabályozási terv és HÉSZ alapján az alábbi hatásterületi görbéket vettük 
figyelembe: 

1. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 
2. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 
3. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 
4. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé.  
 
A 45 dB (A)-s hatásterület a telephely telekhatárain belül marad, így a telephely telekhatárát 
jelöltök ki zajszempontú hatásterületnek. 
 
A Társaság bátonyterenyei telephelyének zajszempontú hatásterületén nem helyezkedik el 
védendő épület. A telephely hatásterület görbéjét a 3.5.4. melléklet mutat be részletesen. 
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3.6. Élővilág-védelem 

3.6.1. Telepítés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tervezett tevékenység az élővilágra kismértékű hatással lesz. A telephelyen a fejlesztésekkel 
fák, bokrok kivágása jár, amelyek minimális mértékben csökkentik az állatvilág (főleg a madarak) 
életterét. A gyepek szilárd burkolattal való ellátása veszélyezteti a területen élő vakondpopuláció 
egyedeit. A javasolt intézkedésekkel a természeti károk minimalizálhatók.  

A telepítés során a megnövekedett gépjárműforgalom, az építéssel járó por- és zajszennyezés 
az amúgy is intenzívebben használt, a 21-es úthoz közeli részeket terheli, így a telep élővilágára 
elviselhető hatással lesz. A keleti részeken a zavarás várhatóan minimális lesz.  

3.6.2. Üzemelés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A telephelyen folyó tevékenységből származó szennyezett csapadékvíz kezelésére különös 
figyelmet kell fordítani. A Zagyva és ártere alig 50 m-re található a telephelytől, így egy esetleges 
szennyezés elérheti az Országos Ökológiai Hálózatba tartozó élővizet.  

A telephely üzemszerű működése az élővilágra várhatóan nem lesz észrevehető káros hatással.  

3.6.3. Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A felhagyás után a telephely valószínűleg új tulajdonost és funkciót kap, az ipari park teljes 
felszámolása nem várható, ill. nem valószínű. A tevékenység felhagyásakor a telepítés során 
fellépő hatások várhatók.  

3.6.4. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

Havária esetén kiemelten kell kezelni a Zagyva menti ökológiai folyosót, ide szennyeződés nem 
juthat, a vízfolyás és környéke élővilágának károsítását mindenképpen el kell kerülni.  

3.6.5. A vizsgálandó terület élővilág-védelmi lehatárolása 

A telephely környezetének élővilága 

A vizsgált terület növényföldrajzi szempontból az Északi-középhegység flóravidék (Matricum) 
Mátra flórajárásának (Agriense) nyugati határánál fekszik, a Börzsöny és a Cserhát 
flórajárásának (Neogradense) közvetlen szomszédságában.  

A földrajzi kistájbeosztás szerint a terület az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj Észak-
magyarországi-medencék középtájának Zagyva-völgy kistáján található.  

A Zagyva-folyó alakította völgy potenciális növényzete a puhafa-ligeterdő, amely feltehetően a 
völgy teljes hosszában húzódott néhol esetleg mézgás égerrel, szillel, májusfával, kőrissel. Mára 
ez gyakorlatilag teljesen megsemmisült, csak töredékeket találunk. Ehhez illeszkedik a 
mocsárrétekből, magassásosokból, nádasokból álló vízparti növényzet. Helyenként értékes 
fajkészletű állományokat is találunk, amelyekben előfordul a gyíkhagyma (Allium angulosum), 
bánsági és bugás sás (Carex buekii, C. paniculata), forrásperje (Catabrosa aquatica), réti iszalag 
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(Clematis integrifolia), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári csorbóka (Sonchus 
palustris), kétlaki macskagyökér (Valeriana dioica). Jelentős a szántóterületek kiterjedése is. A 
termesztett növényeken kívül a térségben ritka gyomfajok élnek (nyári hérics – Adonis aestivalis, 
keleti szarkaláb – Consolida orientalis, nyúlánk sárma – Ornithogalum pyramidale). Északon 
kisebb homokkő-kibukkanásokat is találunk, sziklagyep jellegű növényzettel (tavaszi hérics – 
Adonis vernalis, késeiperje – Cleistogenes serotina, dudafürt – Colutea arborescens, pusztai 
árvalányhaj – Stipa pennata). Az inváziós fajok (pl. a gyalogakác – Amorpha fruticosa, a 
japánkeserűfű-fajok – Reynoutria spp., aranyvesszőfajok – Solidago spp., tájidegen 
őszirózsafajok – Aster spp.) gyakorlatilag akadálytalanul terjednek a folyó mentén.1  

A telephely élővilága 

A telephely Bátonyterenye ipari zónájában fekszik, a területen több évtizede zajlik ipari 
tevékenység. A 21-es főút és a Zagyva közötti telep dél-délnyugat felől más telephellyel, észak-
északkelet felől helyenként gyomos, degradált, fás-bokros foltokkal tarkított gyepekkel 
szomszédos. A Zagyva szabályozott medre mentén degradált nádas élőhely található.  

A telephelyen működő és átalakítás alatt lévő, valamint használaton kívüli épületek, 
épületmaradványok vannak. A telepen lévő növényzet korábbi parkosítás nyomait őrzi, 
középkorú nyitvatermők, telepített, ill. spontán megtelepedett lombos fák és cserjék mellett 
rendszeresen kaszált gyepeket találunk. A területen vegetációs és az állatok aktív életszakaszán 
kívüli időszakban, 2021. január elején jártunk, így a növényzet és az állatvilág részletes 
felmérésére nem kerülhetett sor. A fás növényzet többsége ennek ellenére is azonosítható volt, 
és a gyepek degradáltsági állapotát is meg tudtuk becsülni, bár fajaik többségének azonosítása 
nem volt lehetséges. Az élőhelyek, a nyomok és a helyiek elmondása alapján az állatvilág 
összetételéről is szereztünk információkat.  

A fás növényzet egy része dísznövény, más részük ültetett vagy spontán megtelepedett hazai 
vagy nem őshonos faj. A díszfák – főleg a nyitvatermők – a bejárat közelében és a csarnok 
melletti részeken fordulnak elő, gyakoribb fajok: közönséges lucfenyő (Picea abies), ezüstfenyő 
(Picea pungens f. glauca), közönséges duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii), tuják (Thuja sp.), 
nehézszagú boróka (Juniperus sabina). A területen helyenként sorokban, másutt szálanként a 
korai juhar (Acer platanoides) egyedei figyelhetők meg. A csarnok „hátsó” részénél lévő gyepben 
szép, idős, terebélyes, szoliter kecskefűz (Salix caprea) nő. A területen gyakoriak a madarak által 
elhullajtott magokból fejlődött és elvadult almafák (Malus sp.). Előfordul még rezgő és szürke 
nyár (Populus tremula, P. canescens), akác (Robinia pseudo-acacia).  

A terület keleti kerítésénél lévő elhagyott épületek és épület-, betonmaradványok környékén 
elbozótosodott részek is vannak, ezek gyakoribb fajai: mezei juhar (Acer campestre), 
veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus nigra), földi szeder (Rubus 
fruticosus), gyepűrózsa (Rosa canina). Helyenként megjelenik a nád (Phragmites australis) és az 
aranyvessző (Solidago sp.), a kerítésre, fákra többfelé az erdei iszalag (Clematis vitalba) indái 
futnak.  

A gyepek állapota változó, a gyakori taposásnak, felszínbolygatásnak kitett részeken pionír 
gyomok dominálnak, pl. a tyúkhúr (Stellaria media), a bürökgémorr (Erodium cicutarium). A 
kevésbé vagy egyáltalán nem járt részeket zárt gyep borítja, a fajok közül felismerhető volt pl. a 
lándzsás útifű (Plantago lanceolata), százszorszép (Bellis perennis), kerek repkény (Glechoma 

 

1 Forrás: Vojtkó A.: 6.8.21. Zagyva-völgy. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. 
(szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót] 
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hederacea), mezei cickafark (Achillea collina), fehér here (Trifolium repens). A nedves 
időjárásnak köszönhetően mindenütt jelentős volt a mohaborítás. A sekély talajtakarójú helyeken 
összefüggő szőnyeget alkot az ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella). A fűfélék közül csak 
néhány volt azonosítható, így csillagpázsit (Cynodon dactylon), muharfaj (Setaria sp.), 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), réti csenkesz (Festuca pratensis). 

A területen lévő sok fa- és cserje minden bizonnyal gazdag madárvilágnak ad otthont a fészkelési 
időszakban is. Gyakoribb, az ember közelségét jól tűrő énekesmadarak, pl. széncinege (Parus 
major), kékcinege (Cyanistes caeruleus), vörösbegy (Erithacus rubecula), fekete rigó (Turdus 
merula), szajkó (Garrulus glandarius), balkáni gerle (Streptopelia decaocto) számára bőséges 
fészkelő- és táplálkozóhelyet ad a terület örökzöldjeivel, középkorú fáinak nagy lombozatával, a 
spontán cserjés részek „bozótjával”.  
A gyepek – főként a kevésbé használt széli részeken – a rovarvilágnak kínálnak megfelelő 
élőhelyet. Gyakori téli vendégek a vetési és a dolmányos varjak (Corvus frugilegus, C. cornix). A 
gyepekben – főleg a csarnok és a keleti, zavartalanabb részeken – sok vakondtúrást láttunk. A 
vakond (Talpa europaea) hazánkban védett emlősállat.  
A területen dolgozók sokszor megfigyelték sok (akár több tíz) egyedből álló vaddisznókondák 
(Sus scrofa) jelenlétét, ezt a Zagyvához közeli, üdébb gyepeken a túrások is jelzik. Gyakran 
megjelenik róka (Vulpes vulpes), őz (Capreolus capreolus), mezei nyúl (Lepus europaeus).  

A területen lévő tüzivíztározó az állatvilág számára veszélyt jelent meredek, sima partjával. A 
kerítés ellenére betévedő vad és a terület kisebb állatai (pl. sün) ivóvízért felkeresik a tározót, ami 
csapdaként működik, és az állatok belefulladnak a vízbe.  

Értékelés 

A terület mesterséges élőhelyei jó állapotúak, gyomnövényzet csak kisebb foltokban fordul elő. A 
gyepek gondozottak, rendszeres kaszálásuk megakadályozza a gyomok elterjedését, uralomra 
jutását. A terület fás növényzete és a helyenként „békén hagyott” cserjések az állatvilág 
menedékei. Természetvédelmi értéket főleg az itt élő – szaporodó, táplálkozó, telelő – 
madárvilág képvisel.  

Javaslatok a természeti értékek védelmére, megőrzésére 

- Az építkezés (200 m2-es étkező) és a rakodófelület növelése során, új területek 
igénybevételekor szükség lesz fák és cserjék kivágására. Ezt a madárvilág védelmében 
csak fészkelési időszakon túl, augusztus 15. és február 1. között szabad megtenni.  

- Amennyiben a gyepeken szilárd burkolatot vagy építményt terveznek, a vakond (Talpa 
europaea) védelmében az építkezés előtt 2 héttel ultrahangos vakondriasztó kihelyezése 
szükséges, hogy a védett állatfaj egyedei elhagyhassák a területet.  

- A tüzivíztározónál a beleesett állatok (köztük védett emlősök) kijutását biztosítani kell a 
partra vezető enyhe lejtésű pallóval, vadbiztos takarással vagy egyéb megoldással.  

- A terület gyepjeit – az eddigieknek megfelelően – rendszeresen kaszálni kell. 
- A kerítést minél előbb javasolt kijavítani, hogy a telepre vadállatok ne juthassanak be.  
- A terület középkorú fáit – különösen a korai juharokat, a kecskefüzet, nyárakat, 

örökzöldeket – lehetőség szerint érdemes megtartani.  
- A forgalmas 21-es főút felé eső kerítés mentén javasolt gyorsan növő őshonos fákat és 

bokrokat [pl. mezei juhar (Acer campestre), hazai nyárak (Populus spp.), fagyal 
(Ligustrum vulgare), veresgyűrűsom (Cornus sanguineus)] ültetni az út felől érkező 
porszennyezés és zaj csökkentésére.  
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A környék védett területei 

A környező vidék bővelkedik védett és kiemelt természeti értékekkel bíró területekben. Az 
országos védettségű és a Natura 2000 hálózatba tartozó területek a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén találhatók.  

Országos jelentőségű védett területek 

A telephelyhez legközelebb a Maconkai-rét Természetvédelmi Terület fekszik, amelynek 
távolsága alig 2 km kelet felé. A szintén természetvédelmi terület besorolású Márkházapusztai 
fás legelő TT 5 km-re, északnyugat felé található. A Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény 
Természeti Emlék kb. 4,5 km-re nyugat felé van.  

10 km-en belül két tájvédelmi körzet határa húzódik: a Kelet-cserháti TK határa kb. 5,5 km-re 
nyugat-északnyugat felé, a Mátrai TK határa pedig kb. 10 km-re dél felé.  

A környéken több forrás is fakad, ezek ex lege védettek, itt csak a védett területen kívül eső, 
legközelebbi kettőt említjük: a kelet felé, kb. 1,5 km távolságban lévő Templom-forrást és a 
kb. 1,2 km-re, délkelet felé található Béke-forrást. 

A hegyvidéken több ex lege földvár található, a legközelebbi a Kastély-tető, a telephelytől 
kb. 5,5 km távolságban délkelet felé.  

 

5. ábra 

Országos jelentőségű védett területek és természeti emlékek a telephely környékén 
(A telephelyet fehér + jelöli, forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

 



SungEel Hitech Hungary Kft.   Előzetes vizsgálat 
Bátonyterenye 

IMSYS Kft.  2021. február 22. 72/90 

Helyi jelentőségű védett területek 

A település egyetlen helyi jelentőségű természetvédelmi területe a Bátonyterenyei Gyürky-
Solymossy kastélykert, amely a telephelytől északkeletre, kb. 1,5 km-re fekszik.  

Országos Ökológiai Hálózat 

A Zagyva-völgy és a környező hegyvidék nagy része ökológiai folyosóként, magterületként vagy 
pufferterületként része a Hálózatnak. A telephelyhez legközelebb – a keleti-délkeleti kerítéstől 45-
50 m távolságban – ökológiai folyosó minősítéssel a Zagyva-folyó és ártere található. 

 

6. ábra 

Az Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek a telephely környékén 
(A telephelyet fehér + jelöli, forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

 

Egyéb védettségű területek 

Bátonyterenye település – így a telephely is – része a Novohrad-Nógrád Geoparknak. A Cserhát 
Natúrpark határa a 10 km-es körzeten kívül, nyugatra húzódik.  

Barlangok felszíni védőövezeteként kijelölt rész több is található a környéken, a telephelyhez 
legközelebb a Mátraverebélyhez tartozók fekszenek [az 588 jelű délre kb. 3 km-re és a 990 jelű 
nyugatra kb. 3,5 km-re).  
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7. ábra 

Egyéb védelmet élvező területek a telephely környékén 
(A telephelyet fehér + jelöli, forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

A legközelebbi Natura 2000 terület vonatkozásában várható hatások 

A különleges madárvédelmi területek közül legközelebb a Mátra (HUBN10006) található, határa a 
telephelytől kb. 3,3 km-re dél-délnyugati irányban húzódik.  

 

8. ábra 

Különleges madárvédelmi Natura 2000 területek a telephely környékén 
(A telephelyet fehér + jelöli, forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 
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A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek közül dél felé terül el a Mátrabérc – 
Fallóskúti-rétek (HUBN20049) nagy tömbje, amelynek legközelebbi pontja a telephelyhez 
kb. 6,5 km távolságban délre található. Nyugat felé két terület, a Szentkúti Meszes-tető 
(HUBN20055) és a Tepke (HUBN20056) vannak, előbbi kb. 3,3 km-re, utóbbi távolabb, 
kb. 7,7 km-re fekszik. A délkelet felé található Nyugat-Mátra (HUBN20051) határa kb. 8,7 km-re 
húzódik.  

 

9. ábra 

Különleges természetmegőrzési területek a telephely környékén 
(A telephelyet fehér + jelöli, forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

A Natura 2000 területek élővilágára a telephelyen folyó tevékenység a viszonylag nagy távolság 
és a tevékenység jellege miatt nem lesz észlelhető hatással.  
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3.7. Erdők 

A http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ lapon található Erdőtérkép alapján a tervezett létesítmény 
területén nem helyezkedik el erdőtag. A legközelebbi erdőtag a 27/C; 27/D és 27/E jelűek, 
melyek védettség alatt állnak.  

 

10. ábra 
A legközelebbi erdőtag elhelyezkedése 

3.8. Tájképre gyakorolt hatások ismertetése 

A tervezett telephely „Gip-I” jelű építési övezetben, Bátonyterenye település nyugati részén 
található ipari parkban helyezkedik el.  

Az érintett területen több évtizede zajlik ipari tevékenység. A 21-es főút és a Zagyva közötti telep 
dél-délnyugat felől más telephellyel, észak-északkelet felől helyenként gyomos, degradált, fás-
bokros foltokkal tarkított gyepekkel szomszédos.  

A tevékenység megkezdése elsősorban belső átalakítási, felújítási munkálatokat igényel, de 
emellett újonnan egy 200 m2 alapterületű étkező kialakítását, ill. a rakodófelület megnövelését 
tervezik, mely műveletek építési folyamatokkal járnak, továbbá várhatóan szükség lesz néhány fa 
kivágására is. Az előbbiek azonban jelentős mértékben nem befolyásolják a terület meglévő 
tájképét, mivel a tevékenység ipari zónában, ill. a településtől kellően nagy távolságban 
helyezkedik el. Az építkezés során be kell tartani a 3.6. fejezetben élővilág-védelemnél leírtakat. 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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3.9. Összesített hatásterület 

Az elvégzett vizsgálatok és számítások alapján az egyes hatásterületek közül a pontforrások 
légszennyező anyag kibocsátása során kapott lehatárolás (lásd 3.1.1. melléklet) a meghatározó 
(450 m), ezért az összesített hatásterület is ezzel azonosítható. 

3.10. Országhatáron átnyúló hatás 

Országhatáron átnyúló hatás nem azonosítható.  

3.11. Klímavédelem 

Az emberi tevékenység nyomán bekövetkező éghajlatváltozás fő oka az üvegházhatású gázok 
arányának növekedése a légkörben. Az éghajlatváltozás hatására Magyarországon is növekszik 
az éves átlaghőmérséklet, gyakoribbak és tartósabbak a nyári hőhullámok, növekszik az 
erdőtüzek, aszályok esélye. Megnövekszik az UV-sugárzás, csökken a felhőképződés és az éves 
átlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlása megváltozik, a csapadékos események 
intenzitása erősebb lesz, gyakoribb áradásokat okozva. Az extrém időjárási körülmények 
veszélyeztethetik a beruházások, települések biztonságos működését, és megfelelő tervezés 
hiányában a beruházások is súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásait.  

A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály 4. számú mellékletében 
meghatározott tematika szerint vizsgálni kell a beruházással kapcsolatba hozható 
éghajlatvédelmi szempontok értékelését. 
 
Jelen fejezet összeállítását a Klímakockázati útmutató (Klímapolitika Kft., 2017) című kiadvány és 
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) térképei alapján végeztünk el. 

Az éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítása  

1. A PROJEKT AZONOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓK 

Projekt megnevezése A SungEel Hitech Hungary Kft. Bátonyterenye Ny-i részén lévő Ipari 
Parkban telephely létesítés  

Nagyprojekt nem 

Beruházás rövid leírása A Társaság Bátonyterenye területén fekvő Ipari Parkban Li-ion 
akkumulátor gyártásából származó nem veszélyes és veszélyes 
hulladékok (fémtartalmú) telephelyi gyűjtését és kezelését tervezik. 

2. A PROJEKT ÉGHAJLATI BEFOLYÁSOLTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

2.1 A projekt megvalósításának célja az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás? nem 

2.2 Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a 

projekt tervezett működése legalább 15 év?  

igen 

2.3 A projekt megvalósításának helyszíne, ill. a projekt sikeressége szempontjából 

releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?  

igen 

2.4 A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 

hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek 

nem 
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felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás 

vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések 

meghibásodásához? 

2.5 A víz szerves része-e a projekt működtetésének, ill. szerves része-e a projekt által 

előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 

esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó 

infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek 

jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), ill. 

része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus), úgy a 

projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

nem 

2.6 A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 

éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 

biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás 

következtében, stb.) 

nem 

2.7 A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 

befolyásolja-e az éghajlatváltozás, ill. azok függnek-e más közbenső termékektől vagy 

szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati tényezők vagy 

időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

nem 

2.8 A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e 

időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

nem 

2.9 A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 

hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, 

ill. rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

nem 

2.10 A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 

éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

nem 

Amennyiben a 2.2 kérdésre a válasz ’igen’, és emellett a 2.3 – 2.10 kérdések bármelyikére ’igen’-nel 
válaszolt, az Ön által végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt, 
ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs 
útmutatóban foglaltak szerint szükséges! A projekt sérülékenység elemzésének eredményét, ill. a 
projekt klímabiztossá tétele érdekében meghozandó intézkedésekkel kapcsolatos információt kérjük, 
adja meg a 3-8 részekben. 

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 - 2.10 kérdések mindegyikére nemleges választ adott, úgy további 
elemzésre nincs szükség, a dokumentum kitöltése nem szükséges. 

3. A PROJEKT ÉRZÉKENYSÉGE2 AZ ÉGHAJLATI PARAMÉTEREKRE ÉS AZOK 
VÁLTOZÁSÁRA 

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitöltéséhez szükséges elemzés elvégzése két szinten 
lehetséges: 

 

1 Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. ököszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktúra) 
kapcsolódó tulajdonság. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttípushoz kapcsolódhat. Egy 
projekttípus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatváltozási 
hatásra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az épületek az árvízre, stb. 
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Előzetes elemzés: egy kvalitatív elemzés, mely eredményeképpen meghatározásra kerül, 
hogy a projekt érzékenysége, kitettsége, sérülékenysége és az éghajlatváltozás által 
okozott kockázat szintje alacsony, közepes vagy magas. A stratégiaalkotás fázisában 
készül. 
Részletes elemzés: nem kvalitatív, hanem kvantitatív megközelítést igényel, az 
érzékenység, kitettség, sérülékenység és kockázat részletes módszertan alapján kerül 
felmérésre, pl. számításokon, modellezésen alapul. A részletes tervezéssel párhuzamosan 
készül. 
A nagyprojektek esetében mind az előzetes, mind a részletes elemzést minden esetben 
szükséges elvégezni, míg az egyéb projektek esetében elegendő egy előzetes/kvalitatív 
elemzés elvégzése. 
A lenti táblázatban kérjük, jelezze az elvégzett értékelés alapján, hogy a tervezett projekt 
mely éghajlati paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjük, hogy az érzékenység 
mértékét jelölje nincs, alacsony, közepes vagy magas jelzővel a megfelelő cellákban. 
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1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése  

- alacsony  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

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

-  alacsony  - -  -  - 

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

- -  - -  -  - 

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

-  alacsony  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

8 Éves csapadékmennyiség csökkenése -  -  - -  -  - 
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Éghajlati paraméter változása 
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9 Csapadékos napok számának 
csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, %) 

-  -  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

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

-  -  - -  -  - 

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

-  alacsony  - -  -  - 

14 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

-  -  - -  -  - 

15 Csapadék évszakos eloszlásának 
változása 

- -  - -  -  - 

16 Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

-  -  - -  -  - 

17 Felhőszakadási (viharos 
időjárási) események számának és 
intenzitásának növekedése 

alacsony  alacsony  - -  -  - 

18 Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

alacsony  alacsony  - -  -  - 

19 Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

-  -  - -  -  - 

20 Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése 

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

-  -  - -  -  - 

22 Aszály gyakoribb előfordulása -  -  - -  -  - 

23 Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása 

alacsony  -  - -  -  - 

24 Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése 

-  -  - -  -  - 

25 Szélerózió -  -  - -  -  - 

3.26 Kérjük, adjon egy leírást arról, 
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban 

beazonosított érzékenység hogyan 
befolyásolhatja potenciálisan a projekt 
sikerességét. (Csak azokra az éghajlati 

paraméterekre kell kitölteni, melyek 
esetében közepes vagy magas 

érzékenységet jelzett a 3.1 – 3.25 
pontokban) 

A telephely épületeire és a burkolt útfelületekre hatással 
lehet a nagy mennyiségű csapadék, a viharok 

gyakoriságának, az átlaghőmérsékletnek és a hőségnapok 
számának növekedése, valamint a villámárvizek és a 

tömegmozgások gyakoribb előfordulása. 
A felsorolt hatások kismértékben ugyan, de hatással 

lehetnek mind a telephely infrastruktúrájára, mind pedig az 
ott dolgozókra. 

3. A PROJEKT KITETTSÉGÉNEK3 ÉRTÉKELÉSE 

 

3 A kitettség egy adott helyszínhez (pl. település, régió, természeti terület, stb.) kapcsolódó tulajdonság. 
Jelen esetben a legfontosabb helyszín, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszín, azonban a 
projekt sikerességét más helyszínek kitettsége is befolyásolhatja (pl. fontos beszállítók működési 
helyszínének kitettsége), ezért ezt is figyelembe kell venni az elemzés során. 
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A lenti táblázatban kérjük, jelezze az elvégzett értékelés alapján, hogy a tervezett projekt mely 
éghajlati paraméterek változásának van kitéve, és milyen mértékben. Kérjük, hogy az érzékenység 
mértékét jelölje „nincs”, „alacsony”, „közepes” vagy „magas” jelzővel. 
Azt, hogy a kitettség alacsony, közepes vagy magas, az alábbiak szerint kell meghatározni, 
támaszkodva a táblázat második oszlopában tartalmazott információra: 

− Amennyiben a beruházás megvalósítása olyan helyszínen történik, ahol a kitettség 
alacsony, a terület kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jelölni, 

− Amennyiben a beruházás megvalósításának helyszínén a kitettség létezik, de nem került 
említésre, hogy a terület fokozottan érintett, úgy a kitettség mértéke közepes, 

− Amennyiben a beruházás helyszíne fokozottan ki van téve az éghajlatváltozásnak, úgy a 
kitettség szintje magas. 

 

Éghajlati paraméter Kitett területek Értékelés 

4.1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése  

Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a 
Dunántúli-dombság, valamint a nagyvárosok 

alacsony 

4.2 Hőhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a 
nagyvárosok, kisebb mértékben, de fokozottan a 
Kisalföld 

alacsony 

4.3 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld 
- 

4.4 Csapadék 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az Északi-
középhegység, valamint a Dunántúli-középhegység és 
a Dunántúli-dombság területei 

közepes 

4.5 Éves 
csapadékmennyiség 
csökkenése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld 
alacsony 

4.6 Csapadék évszakos 
eloszlásának változása 

Magyarország teljes területe 
alacsony 

4.7 Aszályos időszakok 
hosszának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld, 
valamint olyan területek, ahol a vízkészletek 
szennyezettek, ill. az igénybevételük jelenleg is 
fokozott 

közepes 

4.8 Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés a 
fagyos napok számában 

Magyarország teljes területe 
közepes 

4.9 Megnövekedett UV 
sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

Magyarország teljes területe 
alacsony 

4.10 Viharos időjárási 
események számának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan a Bakony és 
a Vértes 

közepes 

4.11 Évszakra nem jellemző 
időjárás gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe 
alacsony 

4.12 Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe az Alföld és a Kisalföld 
kivételével, fokozottan az Északi-középhegység, 
valamint a Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-
dombság és az Alpokalja területein, valamint városi 

alacsony 

 

A kitettség elemzése arra ad választ, hogy egy adott projekthelyszín milyen mértékben van kitéve egy adott 
éghajlatváltozási hatásnak, pl. a helyszínen jelentkezhet-e potenciálisan árvíz, villámárvíz, aszály, stb. 
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területeken 

4.13 Belvízgyakoriságának 
kialakulása növekszik 

Magyarország teljes területe, domborzati és 
talajviszonyoktól, talajhasználattól függően, fokozottan 
az Alföldön 

- 

4.14 Árhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Folyók mentén (különösen a Tisza teljes hossza, a 
Duna alföldi szakasza, a Kőrös és mellékágai, a Rába, 
a Dráva egyes szakaszai) 

- 

4.15 Tömegmozgás 
gyakoribb előfordulása 

Hegyvidéki, dombos területeken 
közepes 

4.16 Erdőtüzek 
gyakoriságának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan a Mátra és a 
Zemplén, az Alföld és a Kisalföld kevésbé érintett 

- 

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

Magyarország teljes területe 

- 

4.18 Kérjük, adjon egy 
leírást arról, hogy a 4.1 - 4.17 
pontokban beazonosított 
kitettség mit jelent a 
projekthelyszínen és egyéb 
releváns helyszíneken 
található körülmények és azok 
változása tekintetében.  

- A viharok egyre gyakoribb előfordulása, és a hőhullámok 
gyakoriságának és intenzitásának növekedése általánosságban 
nehezítheti a projekthelyszínen a munkavégzést. 
- A viharos időjárás hatására a telephely épületeiben és 
utakban káresemények következhetnek be. 
 
 

5.  POTENCIÁLIS HATÁS3 FELMÉRÉSE 

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan releváns érzékenység-kitettség párra, mely esetben 
az érzékenység és/vagy a kitettség közepes vagy magas a 3.1 - 3.17 és a 4.1 - 4.17 kérdésekre adott 
válaszok alapján. A táblázat releváns cellájában nevezze meg a potenciális hatást. (pl. útburkolat 

beszakadása, villámárvíz által okozott épületkárok, stb.). Egy cellában több potenciális hatás is 
szerepelhet. 

Annak eldöntésében, hogy egy hatás alacsonynak, közepesnek vagy magasnak minősül, a 
“Klímakockázati Útmutató” 7. táblázata nyújthat segítséget. 

5.1 Potenciális hatás 

Szolgáltatások biztosításának 
akadályozása, 
infrastruktúrában keletkező 
károk 

-  

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

Érzékenység Alacsony A telephelyen 
dolgozókat érinti a 
felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének, 
a hőhullámos napok 
és hőségnapok 
számának 
növekedésétől. 

Emellett a 
tömegmozgások és 
villámárvizek 

20 mm-t elérő 
csap. napok 
számának 
növekedése, és a 
viharos időjárási 
események 
számának és 
intenzitásának 
növekedéséből 
adódóan a 
telephely 
épületeiben és a 
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gyakoribb előfordulása 
miatt sérülések 
keletkezhetnek az 
épületekben és 
utakban. 

burkolt felületekben 
sérülések 
következhetnek be. 

Közepes - - - 

Magas - - - 

3 A kitettség és érzékenység együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás lehetősége fennálljon. Például az utak érzékenyek lehetnek a folyami 

árvizekre, azonban ha az adott projekt olyan helyszínen valósul meg,ahol nincs a közelben folyó, akkor ez esetben a potenciális hatás nem áll fenn. 

Minden létező (nem nulla) éghajlati paraméter esetében minden érzékenység-kitettség párra ki kell tölteni az alábbi táblázatot. 
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6. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell határozni a kockázat mértékét (Klímakockázati 
útmutató  7. táblázat) és előfordulásának gyakoriságát (Klímakockázati útmutató 8. táblázat).  

Hatás Következmény 

Érintett rendszerek 
Eszközökben 

keletkezett 
kár (műszaki, 
üzemeltetési) 

Biztonság 
és 

egészség 
Környezet Társadalom Gazdasági/pénzügyi Hírnév 

H V K H V K H V K H V K H V K H V K 
A telephely épületei és a burkolt felületek 
sérülhetnek a tömegmozgások és villámárvizek 
gyakoribb előfordulása miatt. 

A telephely 
épületeinek, 
burkolt 
felületeinek 
javítása. 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Szolgáltatások 
akadályozása 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

A telephely infrastruktúráját és az ott dolgozókat a 
felszíni levegő átlaghőmérsékletének, a hőhullámos 
napok és hőségnapok számának növekedése 
érintheti.  

A telephely 
épületeinek 
megfelelő 
hőmérséklet 
fenntartása 
magasabb 
energiaigénnyel 
jár. 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

A telephely épületei és a burkolt felületek 
sérülhetnek a 20 mm-t elérő csap. napok számának 
növekedése, és a viharos időjárási események 
számának és intenzitásának növekedéséből 
adódóan.  

A telephely 
épületeinek, 
burkolt 
felületeinek 
javítása 

1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 

Szolgáltatások 
akadályozása 

1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 

Jelmagyarázat: H – Hatás / következmény nagyságrendje V – Valószínűség K – Kockázat 



 

 

7. ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK 

Az egyes projektek esetében az adaptációs eszközök széles köre áll rendelkezésre, 

melyek részben EU-s forrásból finanszírozhatók, részben attól függetlenül is 

megvalósíthatók. Kérjük, jelezze az alábbi táblázatban, hogy a tervezett, az adott projekt 

szempontjából releváns adaptációs intézkedések mely eszköztípusba tartoznak. Kérjük, 

hogy tüntesse fel azokat az eszközöket is, melyek nem közvetlenül az adott projekt 

költségvetéséből kerülnek finanszírozásra, de a projekt adaptációs képességére hatással 

vannak. Kérjük, hogy nevezze meg az alkalmazott eszközt a megfelelő cellában. Nem 

minden eszköztípus releváns minden kedvezményezett, ill. projekt esetében. 

Eszköz típusa Alkalmazott eszköz megnevezése 

Fizikai beruházás:  

− Természetközeli megoldások, zöld 

és kék infrastruktúra (pl. zöld tetők, 

parkok) 

− nem releváns 

− Szürke infrastruktúra (pl. 

árvízvédelmi infrastruktúra) 

− nem releváns 

− Gépészeti és egyéb technikai, 

műszaki megoldások 

− újonnan kialakításra kerülő étkező 

esetében, olyan gépészeti és műszaki 

megoldásokat fognak alkalmazni, ami 

megfelel a jelenlegi energetikai 

(hatékonyság) elvárásoknak 

− Jelzőrendszerek kiépítése - 

− Egyéb fizikai beruházás 
 

Tudásbázis építése, adatgyűjtés és 

kutatás, stb. 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos helyi adatok 
nyomon követése. 

Szervezeti/szervezési intézkedések: − nem terveznek intézkedést 

− Szervezetépítés és 

szervezetfejlesztés 

− nem releváns 

− Közösségi szervezés, 

közösségfejlesztés 

− nem releváns 

− Életmód, viselkedési és 

magatartásminták 

− nem releváns 

Szabályozási eszközök (földhasználat 

szabályozása, építési előírások, 

ingatlanregisztráció, szabványok, stb.) 

− nem releváns 

Gazdasági eszközök (adók, 

támogatások, stb.) 

− nem releváns 

Információs eszközök, 

ismeretterjesztés, kapacitásépítés 

− nem releváns 
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Érdekképviselet, kooperáció és 

partnerség 

− nem releváns 

Stratégiai eszközök (tervek, mint pl. 

vészhelyzeti készültségi tervek és 

várostervezés, szakpolitikák, 

programok, stratégiák, technológiai 

változások ösztönzését szolgáló 

stratégiai eszközök, stb.) 

− nem releváns 

A kockázat szétterítését célzó 

intézkedések (biztosítás, 

kockázatközösség) 

- nem releváns 

Egyéb - 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ 
ALKALMAZKODÁS KÉPESSÉGRE 

A tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen hatása a gyakorlatban jelentéktelen. 

Az éghajlatváltozás hatásai közül az átlaghőmérséklet emelkedése, az éves csapadék 
intenzitásának változása, a villámárvizek és a tömegmozgások előfordulásának gyakorisága, 
valamint a viharos időjárási események előfordulása befolyásolhatja a telephely működést. 

A különböző nemzeti éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet megvalósítani 
kívánó stratégiákban lévő alkalmazkodási folyamatokat a telephelyen tervezett tevékenység 
nem befolyásolja. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Levegőtisztaság-védelem 

A technológia telepítésének, építésének időszakban legfőképpen a csarnok, ill. iroda 
épületeken belül várhatóak nagyobb volumenű munkák. Ez alatt levegőszennyezés az 
alapanyag, technológia beszállítását végző szállító járművek, és az általuk estleg felvert por 
mennyiségéből származhat. Ebben a fázisban a levegőre gyakorolt hatás mértéke a 
gyakorlatban elhanyagolható mértékű.  

Az üzemhez kapcsolódóan 5 db helyhez kötött légszennyező pontforrás telepítését tervezik. 
Ezeken a pontforrásokon legnagyobb részt várhatóan szilárd anyag (por) ill. fémek, továbbá 
szerves anyagok távozhatnak.  

Az üzem pontforrásainak működéséből származó légszennyező anyagok terjedését 
számítással határoztuk meg. Pontos információk a tervezés jelen fázisában még nem álltak 
rendelkezésre a kibocsátási adatokról, ezért a beruházó tapasztalatai alapján becsült 
értékekkel számoltunk, figyelembe véve a korszerű leválasztóberendezések (zsákos 
porleválasztók, aktívszénnel töltött leválasztó) használatát. A számítások alapján 
megállapított legnagyobb hatásterület körülbelül 450 méter, amely a P1, P2 és P3 pontforrás 
esetében alakul ki fémeken belül a nikkelre vonatkozóan.  

A vizsgált területen az üzemhez kapcsolódó járműforgalom miatt várhatóan jelentős 
légszennyezőanyag koncentráció emelkedés nem adódik (méréssel kimutathatatlan 
mértékű), csúcsértékét az úttest vonalában éri el és az út szélétől néhány tíz méteres 
távolságban a várható koncentrációnövekmény az alap terheltséghez képest 
kimutathatatlan.  

Talaj-, felszín alatti víz-védelem 

A tevékenység üzemelése és a berendezések és gépek karbantartása során képződő 
hulladékokat előreláthatóan munkahelyi gyűjtőhelyeken, megfelelő védelemmel ellátott 
gyűjtőedényzetben fogják gyűjteni. 

Amennyiben az üzemelés időszakában keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása 
és elszállítása burkolt, műszaki védelemmel ellátott területen történik, és a rá vonatkozó 
műszaki és biztonságtechnikai előírásokat betartják, ill. ellenőrzik, akkor a talaj és talajvíz 
szennyeződésének kockázata minimális. A telephelyen technológiai szennyvíz nem 
keletkezik, szennyvíztisztítási tevékenység nem tervezett. 

A burkolt felületekről összegyűjtött, esetlegesen szennyeződő csapadékvíz a meglévő 
csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül jut el a telephelyen található szikkasztóárokba. A 
nem szennyeződő csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. Amennyiben a csapadékvizes 
rendszer megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak, továbbá karbantartását 
rendszeresen elvégzik, akkor nem valószínűsíthető talaj, ill. felszín alatti víz károsodás.  

 

Az üzemi technológia kialakítása olyan, hogy normál üzemmenet esetén, a technológiai 
fegyelem betartása mellett nem várható a talajt és talajvizet terhelő káros hatás.  
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Havária eseményekre való megfelelő felkészülés biztosítása érdekében a kárelhárítási 
eszközök folyamatosan rendelkezésre fognak állni. 

Az IMSYS Kft. által végzett alapállapot vizsgálat eredménye alapján elmondható, hogy az 
ideiglenes mintavételi furatok létesítése során vett bevizsgáltatott talajminták egyetlen 
esetben sem haladták meg a (B) szennyezettségi határértéket a vizsgált komponensek 
tekintetében. A felszín alatti víz minták esetében a fém és félfém komponensek közül csak a 
bór esetében detektáltunk túllépést, ill. az összes alifás szénhidrogén tartalom (TPH) haladta 
meg a (B) szennyezettségi határértéket az SBF-005 jelű furatból származó talajvízminta 
esetében. Az általános vízkémiai paraméterek közül a szulfát esetében az SBF-001, SBF-
002 és SBF-003 jelű furatból származó vízminta koncentrációja haladta meg a (B) 
szennyezettségi határértéket. A határérték feletti szulfát koncentráció vélhetően nem a 
területen folytatott korábbi tevékenység következménye, hanem az feltételezhetően háttér 
eredetű. 

Tekintettel arra, hogy a bór és a TPH a (B) szennyezettségi határértéket csak kis mértékben 
lépi túl, ill. a szennyezés pontszerűnek tekinthető, így azzal kapcsolatban további intézkedés 
nem szükséges. 

Felszíni vízvédelem 

A technológia telepítése a meglévő épületek felújításával és egy új, 200 m2-es helyiség 
kialakításával jár. Az építkezés során a telephelyi víziközműről biztosítható a vízigény. 

A létesítményben technológiai, szociális és tüzivíz célú vízfelhasználással kell számolni. A 
vízellátást a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett közműhálózatról kívánják biztosítani. 
A szociális vízfelhasználás tervezett mennyisége 1-1,5 m3/nap (250-375 m3/év). A 
kommunális szennyvíz keletkezési helye a mosdók, öltözők, melegítő konyha és a takarítási 
tevékenység. Mennyisége az ivóvíz felhasználás alapján becsülhető, kb. 375 m3/év. 

A töltött állapotban lévő akkumulátorok töltésmentesítésére alkalmazott rendszer havonta 1 
m3 víz utántöltést igényel. A hulladékhasznosítás során az akkumulátorok töltésmentesítése 
során és a szárítókemencékben keletkező szennyezett vizet hulladékként fogják kezelni. 

A telephely tüzivíz ellátása a területen kialakított 200 m3-es tüzivíz tározóból, valamint 
tűzcsapokról biztosítható.  

A burkolt területekről összegyűjtött, csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kerül 
elvezetésre a telephelyen kialakított szikkasztó árokba. A csapadékvíz elvezetés normál 
üzemeltetés esetén a felszíni víz minőségére nincsen hatással. 

A fentiek alapján felszíni víz szempontjából, normál működés esetén közvetlen 
hatásterületként maga a telephely azonosítható. 

Hulladékgazdálkodás 

A telephelyen tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív, az 
hozzájárul a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben leírt hulladékhierarchia 
betartásával a Magyarországot érintő közösségi hulladékgazdálkodási célkitűzések 
megvalósításához. Továbbá a veszélyes hulladékok kezelésénél az elsődleges szempont 
azoknak a hasznosítása. 
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A telephelyen éves szinten 50.000 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladékot terveznek 
kezelni, ebből 44.000 tonna a nem veszélyes, és 6.000 tonna a veszélyes hulladék 
mennyisége. Az előbbiekben jelzett hulladékokból a rendelkezésre álló tároló területek 
figyelembevételével 10.000 tonna hulladék gyűjthető egyidejűleg. Az erre vonatkozó 
tárolóhely üzemeltetési szabályzat az előzetes vizsgálat lezárását követően beadásra kerülő 
hulladékgazdálkodási engedélykérelemnek lesz a része. 

A beérkező hulladékok, ill. a tevékenység során keletkező hulladékok/haszonanyagok 
gyűjtésére – hatályos jogszabályok figyelembevételével – megfelelő gyűjtőhelyek létesülnek. 
A keletkező hulladékok/anyagok, minél hatékonyabb szelektív gyűjtésére törekednek. A 
hasznosítási tevékenység során haszonanyagok egy része (fém-oxid por) Dél-Koreába kerül 
kiszállításra, ahol alapanyagként tovább kezelik különböző ipari eljárásokkal, mely a Li-ion 
akkumulátor gyártás során ismételten hasznosítható válik, ezzel is megteremtve a 
körforgásos gazdaságot.  

A fentiek alapján hulladékgazdálkodás szempontjából, normál működés, ill. a hatályos 
jogszabályok betartása esetén a tevékenységnek nem várható környezetet terhelő hatása, 
ill. közvetlen hatásterületként a telephely területe azonosítható. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A telephelyen folytatott tevékenység jellegéből adódóan a telephely környezeti 
zajkibocsátását a szabadban mozgó és dolgozó munkagépek, továbbá az épületben 
elhelyezett technológiához kapcsolódó kültéri egységek, valamint az épületből kiszűrődő zaj 
határozza meg. A létesítmény zajszempontú hatásterület a telephely telekhatárán belül 
marad. 

A tevékenységhez kapcsolódó közlekedési forgalom közútnál a jogszabályban 
meghatározott +3 dB-es követelményt nem éri el, így zajszempontú hatásterületet nem kell 
készíteni. 

Összességében elmondható az elvégzett számítások alapján, a létesítmény üzemeltetéséből 
eredő zajterhelés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, és teljesíti az előírt határértékeket.  

Élővilág-védelem 

A Bátonyterenye ipari parkjában fekvő telephely növényzete alapvetően mesterséges, 
korábbi parkosítás nyomait őrzi. A rendszeresen kaszált mezofil gyepekben csoportokban és 
elszórva középkorú örökzöldek és hazai fa- és cserjefajok találhatók. A terület fő 
természetvédelmi értékét az itt fészkelő-, táplálkozó- és telelőhelyet találó madárvilága adja. 
A gyepekben jelen van a védett vakond.  

A telephely közelében nem található védett vagy Natura 2000 terület, ezekre a tevékenység 
várhatóan nem lesz hatással. A közeli Zagyva-folyó és ártere (ökológiai folyosó) élővilága a 
biztonsági intézkedések szigorú betartásával nem károsodik.  
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5. CSATOLT MELLÉKLETEK 

Általános 

1.1.1 melléklet Szakértői engedélyek 

1.2.1 melléklet SungEel Hitech Hungary Kft. cégkivonata 

2.4.1 melléklet A telephely átnézeti helyszínrajza 

Levegőtisztaság-védelem 

3.1.1 melléklet Helyhez kötött pontforrások elhelyezkedése és hatásterületük 
ábrázolása 

3.1.2 melléklet Hatásterület számítások adatai 

Talaj, felszín alatti víz  

3.2.1 melléklet Topográfiai térkép 

3.2.2 melléklet Érzékenységi térkép 

3.2.3 melléklet Vízbázis védőterületek-térkép 

3.2.4 melléklet Fúráspontok helyszínrajza 

3.2.4 melléklet Alapállapotvizsgálat (2021.) - Szennyezettség összesítő táblázat 

Zaj-és rezgésvédelem 

3.5.1 melléklet Vizsgálati jegyzőkönyv 

3.5.2 melléklet Zajforrások elhelyezkedése 

3.5.3 melléklet Szállítási útvonalak 

3.5.4 melléklet Hatásterület ábrázolása 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. melléklet 
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1.2.1. melléklet 

 

SungEel Hitech Hungary Kft. cégkivonata 
 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. melléklet 

 

A telephely átnézeti helyszínrajza 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. melléklet 

 

Helyhez kötött pontforrások elhelyezkedése és hatásterületük 

ábrázolása 
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3.1.2. melléklet 

 

Hatásterület számítások adatai 

  



P1-P3 pontforrások 
 

1 órás átlagterheltség maximuma 

 

INPUT ADATOK 

 

A forrás fizikai magassága:                           12 m                                               

Véggázok kilépési térfogatárama:                     15000 m3/h                                         

A kürtő kilépési átmérője:                            0.4 m                                              

A kilépő véggáz hőmérséklete:                        25 °C ===>  298.15 K                               

A környezeti levegő hőmérséklete:                    10 °C ===>  283.15 K                               

Légköri stabilitás:                                   S= 6 normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:       z0= 0.10 m - sík, növényzettel borított terület    

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:           2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 m      

 

Szilárd PM10 frakció                               

24 órás határérték:                                   50 µg/m3                                           

A vizsgált terület alapterheltsége:                   26 µg/m3                                           

Légszennyező anyag kibocsátás:                       150 g/h  ===> 41.7 mg/s                            

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   72.3 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        19.9 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          5.8 µg/m3                                          

A maximális terheltség távolsága:                    153 m                                              

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    5 µg/m3                                            

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               222 m                                              

Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül:     3.48 µg/m3                                         

 

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 4.8 µg/m3                                          

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                234 m                                              

Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül:      3.56 µg/m3                                         

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 4.64 µg/m3                                         

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                244 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      3.6 µg/m3                                          

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             3.34 µg/m3                                         

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.2617 

100             4.3619 

150             5.7976 

200             5.3341 

250             4.5261 

300             3.7850 

350             3.1793 

400             2.6973 

450             2.3138 

 

Kobalt                                             

1 órás határérték:                                    0.1 µg/m3                                          

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.15 g/h  ===> 0.0417 mg/s                         



A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   72.3 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        19.9 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.00621 µg/m3                                      

A maximális terheltség távolsága:                    154 m                                              

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.01 µg/m3                                         

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.02 µg/m3                                         

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.00497 µg/m3                                      

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                247 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.00387 µg/m3                                      

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.0036 µg/m3                                       

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50            2.7089E-4 

100             0.0046 

150             0.0062 

200             0.0057 

250             0.0049 

300             0.0041 

350             0.0035 

400             0.0029 

450             0.0025 

 

Nikkel                                             

1 órás határérték:                                    0.025 µg/m3                                        

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.15 g/h  ===> 0.0417 mg/s                         

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   72.3 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        19.9 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.00621 µg/m3                                      

A maximális terheltség távolsága:                    154 m                                              

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.0025 µg/m3                                       

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               454 m                                              

Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül:     0.00372 µg/m3                                      

 

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.005 µg/m3                                        

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                245 m                                              

Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül:      0.00386 µg/m3                                      

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.00497 µg/m3                                      

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                247 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.00387 µg/m3                                      

 



Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.0036 µg/m3                                       

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50            2.7089E-4 

100             0.0046 

150             0.0062 

200             0.0057 

250             0.0049 

300             0.0041 

350             0.0035 

400             0.0029 

450             0.0025 

 

Réz                                                

1 órás határérték:                                    1 µg/m3                                            

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.75 g/h  ===> 0.208 mg/s                          

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   72.3 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        19.9 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.031 µg/m3                                        

A maximális terheltség távolsága:                    154 m                                              

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.1 µg/m3                                          

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.2 µg/m3                                          

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.0248 µg/m3                                       

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                246 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.0193 µg/m3                                       

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.0179 µg/m3                                       

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.0014 

100             0.0231 

150             0.0310 

200             0.0287 

250             0.0244 

300             0.0205 

350             0.0172 

400             0.0146 

450             0.0126 

 

P4 pontforrás 
 

1 órás átlagterheltség maximuma 

 

INPUT ADATOK 

 

A forrás fizikai magassága:                           12 m                                               

Véggázok kilépési térfogatárama:                     1500 m3/h                                          

A kürtő kilépési átmérője:                            0.4 m                                              

A kilépő véggáz hőmérséklete:                        25 °C ===>  298.15 K                               

A környezeti levegő hőmérséklete:                    10 °C ===>  283.15 K                               



Légköri stabilitás:                                   S= 6 normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:       z0= 0.10 m - sík, növényzettel borított terület    

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:           2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 m      

 

Szerves anyagok (NMP)                              

1 órás határérték:                                    100 µg/m3                                          

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       22.5 g/h  ===> 6.25 mg/s                           

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   7.23 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        12.7 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          2.39 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága:                    75 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    10 µg/m3                                           

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 20 µg/m3                                           

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 1.91 µg/m3                                         

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                120 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      1.5 µg/m3                                          

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.927 µg/m3                                        

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               1.8886 

100             2.1709 

150             1.5277 

200             1.0870 

250             0.8085 

300             0.6258 

350             0.5002 

400             0.4102 

450             0.3434 

 

P5 pontforrás 
 

1 órás átlagterheltség maximuma 

 

INPUT ADATOK 

 

A forrás fizikai magassága:                           12 m                                               

Véggázok kilépési térfogatárama:                     1500 m3/h                                          

A kürtő kilépési átmérője:                            0.6 m                                              

A kilépő véggáz hőmérséklete:                        50 °C ===>  323.15 K                               

A környezeti levegő hőmérséklete:                    10 °C ===>  283.15 K                               

Légköri stabilitás:                                   S= 6 normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:       z0= 0.10 m - sík, növényzettel borított terület    

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:           2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 m      

 

Szerves anyagok                                    

1 órás határérték:                                    100 µg/m3                                          

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            



Légszennyező anyag kibocsátás:                       22.5 g/h  ===> 6.25 mg/s                           

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          2.92 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    10 µg/m3                                           

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 20 µg/m3                                           

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 2.34 µg/m3                                         

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      1.83 µg/m3                                         

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             1.02 µg/m3                                         

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               2.6992 

100             2.3769 

150             1.5693 

200             1.0879 

250             0.7985 

300             0.6132 

350             0.4876 

400             0.3985 

450             0.3327 

 

Szén-monoxid, CO                                   

1 órás határérték:                                    10000 µg/m3                                        

A vizsgált terület alapterheltsége:                   572 µg/m3                                          

Légszennyező anyag kibocsátás:                       75 g/h  ===> 20.8 mg/s                             

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          9.73 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    1000 µg/m3                                         

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 1886 µg/m3                                         

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 7.78 µg/m3                                         

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      6.09 µg/m3                                         

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             3.39 µg/m3                                         

 



X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               8.9831 

100             7.9104 

150             5.2225 

200             3.6206 

250             2.6573 

300             2.0407 

350             1.6228 

400             1.3261 

450             1.1074 

 

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2                      

1 órás határérték:                                    200 µg/m3                                          

A vizsgált terület alapterheltsége:                   26 µg/m3                                           

Légszennyező anyag kibocsátás:                       75 g/h  ===> 20.8 mg/s                             

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          9.73 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    20 µg/m3                                           

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 34.8 µg/m3                                         

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 7.78 µg/m3                                         

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      6.09 µg/m3                                         

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             3.39 µg/m3                                         

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               8.9831 

100             7.9104 

150             5.2225 

200             3.6206 

250             2.6573 

300             2.0407 

350             1.6228 

400             1.3261 

450             1.1074 

 

Sósav                                              

1 órás határérték:                                    20 µg/m3                                           

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       4.5 g/h  ===> 1.25 mg/s                            

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.585 µg/m3                                        

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               



 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    2 µg/m3                                            

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 4 µg/m3                                            

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.468 µg/m3                                        

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.366 µg/m3                                        

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.204 µg/m3                                        

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.5398 

100             0.4754 

150             0.3139 

200             0.2176 

250             0.1597 

300             0.1226 

350             0.0975 

400             0.0797 

450             0.0665 

 

Kobalt                                             

1 órás határérték:                                    0.1 µg/m3                                          

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.015 g/h  ===> 0.00417 mg/s                       

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.00195 µg/m3                                      

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.01 µg/m3                                         

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.02 µg/m3                                         

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.00156 µg/m3                                      

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.00122 µg/m3                                      

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.00068 µg/m3                                      

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.0018 

100             0.0016 

150             0.0010 

200          7.2586E-4 

250          5.3274E-4 

300          4.0912E-4 

350          3.2533E-4 

400          2.6585E-4 

450          2.2201E-4 

 

Nikkel                                             

1 órás határérték:                                    0.025 µg/m3                                        



A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.015 g/h  ===> 0.00417 mg/s                       

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.00195 µg/m3                                      

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.0025 µg/m3                                       

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.005 µg/m3                                        

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.00156 µg/m3                                      

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.00122 µg/m3                                      

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.00068 µg/m3                                      

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.0018 

100             0.0016 

150             0.0010 

200          7.2586E-4 

250          5.3274E-4 

300          4.0912E-4 

350          3.2533E-4 

400          2.6585E-4 

450          2.2201E-4 

 

Réz                                                

1 órás határérték:                                    1 µg/m3                                            

A vizsgált terület alapterheltsége:                   0 µg/m3                                            

Légszennyező anyag kibocsátás:                       0.075 g/h  ===> 0.0208 mg/s                        

A vizsgált távolság:                                  500 m                                              

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A véggázzal távozó hőteljesítmény:                   17.8 kW                                            

Effektív kibocsátási magasság:                        11.5 m                                             

 

A kürtő által okozott maximális terheltség:          0.00973 µg/m3                                      

A maximális terheltség távolsága:                    64 m                                               

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                    0.1 µg/m3                                          

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:               nem határozható meg                                

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):                 0.2 µg/m3                                          

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:                nem határozható meg                                

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):                 0.00778 µg/m3                                      

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:                103 m                                              

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:      0.00609 µg/m3                                      

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:             0.00339 µg/m3                                      



 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0               0.0000 

50               0.0090 

100             0.0079 

150             0.0052 

200             0.0036 

250             0.0027 

300             0.0020 

350             0.0016 

400             0.0013 

450             0.0011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. melléklet 

 

Topográfiai térkép 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. melléklet 

 

Érzékenységi térkép 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. melléklet 

 

Vízbázis védőterületek térkép 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. melléklet 

 

Fúráspontok helyszínrajza 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. melléklet 

 

Alapállapotvizsgálat (2021.) – szennyezettség összesítő táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLETEN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Ezüst Bór Bárium Kadmium Arzén Higany Kobalt Króm Réz

Ag B Ba Cd As Hg Co Cr(VI) Cu

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Határérték
1

"B" szenny. hé. 2 1000 250 1 15 0,5 30 75 75

CAS szám 7440-22-4 7440-42-8 7440-39-3 7440-43-9 7440-38-2 7439-97-8 7440-48-4 7440-47-3 7440-50-8

Veszélyességi besorolás K2 K2 K2 K1 K1 K1 K2 K2 K2

Fúrás jele, száma / 

mintavétel mélysége:

SBF-001/0,5/ 2021.01.26 <0,5 <25 77,3 <0,5 6,01 <1 <0,5 18,9 9,63

SBF-001/2,0/ 2021.01.26 <0,5 <25 104 <0,5 6,22 <1 <0,5 15,2 13,3

SBF-002/0,5/ 2021.01.26 <0,5 <25 33,1 <0,5 <5 <1 <0,5 13 8,55

SBF-002/2,0/ 2021.01.26 <0,5 <25 <0,5 <0,5 5,37 <1 <0,5 20,2 12,9

SBF-003/0,5/ 2021.01.26 <0,5 <25 48,4 <0,5 <5 <1 <0,5 5,99 4,15

SBF-003/2,0/ 2021.01.26 <0,5 <25 182 <0,5 9,83 <1 <0,5 14,8 6,81

SBF-004/0,5/ 2021.01.26 <0,5 27,9 94,9 <0,5 9,45 <1 <0,5 11,5 15,4

SBF-004/2,0/ 2021.01.26 <0,5 <25 49,6 <0,5 <5 <1 <0,5 7,18 4,34

SBF-005/0,5/ 2021.01.26 <0,5 28,7 86,2 <0,5 6,44 <1 <0,5 24,1 8,79

SBF-005/2,0/ 2021.01.26 <0,5 35 85,9 <0,5 5,1 <1 <0,5 26,6 8,31

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Laboratóriumi vizsgálatok -

>

Fémek és félfémek

Mintavétel dátuma

IMSYS KFT.



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLETEN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás
Fúrás jele, száma / 

mintavétel mélysége:

SBF-001/0,5/ 2021.01.26

SBF-001/2,0/ 2021.01.26

SBF-002/0,5/ 2021.01.26

SBF-002/2,0/ 2021.01.26

SBF-003/0,5/ 2021.01.26

SBF-003/2,0/ 2021.01.26

SBF-004/0,5/ 2021.01.26

SBF-004/2,0/ 2021.01.26

SBF-005/0,5/ 2021.01.26

SBF-005/2,0/ 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Laboratóriumi vizsgálatok -

>
Mintavétel dátuma

Molibdén Nikkel Ólom Antimon Szelén Ón Cink

Mo Ni Pb Sb Se Sn Zn
Összes alifás 

szénhidrogén
Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok

Egyéb 

alkilbenzol

ok 

összesen

Összes 

klórozott 

szénhidrogén

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

7 40 100 5 1 30 200 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1

7439-98-7 7440-02-0 7439-92-1 7440-36-0 7782-49-2 7440-31-5 7440-66-6 - 71–43–2 108–88–3 100–41–4 1330–20–7 - -

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<1 17,7 8,23 <1 <1 1,46 35,9 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 21,8 14,6 <1 <1 2,36 54,3 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 12,6 7,14 <1 <1 1,38 43,1 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 22,5 12,9 <1 <1 1,85 78,5 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 9,46 7,25 <1 <1 1,05 23 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 13,9 10 <1 <1 1,62 39,4 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 12,7 12,4 <1 <1 2,19 22,88 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 9,54 7,28 <1 <1 1,11 24,9 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 18,6 8,86 <1 <1 1,69 46,1 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

<1 19,3 7,55 <1 <1 1,58 43,4 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 

Benzol és alkilbenzolok (BTEX) Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

Fémek és félfémek

TPH

IMSYS KFT.



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLETEN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás
Fúrás jele, száma / 

mintavétel mélysége:

SBF-001/0,5/ 2021.01.26

SBF-001/2,0/ 2021.01.26

SBF-002/0,5/ 2021.01.26

SBF-002/2,0/ 2021.01.26

SBF-003/0,5/ 2021.01.26

SBF-003/2,0/ 2021.01.26

SBF-004/0,5/ 2021.01.26

SBF-004/2,0/ 2021.01.26

SBF-005/0,5/ 2021.01.26

SBF-005/2,0/ 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Laboratóriumi vizsgálatok -

>
Mintavétel dátuma

Diklór-

etánok

Diklór-

etének

1,3-diklór-

propánok

Triklór-

etánok

Vinil-

klorid

1,1-Diklór-

etén

1,1,2-

Trifluor-

triklór-

etán

Diklór-

metán

transz-1,2-

Diklór-

etilén

1,1-

Diklór-

etán

cisz-1,2-

Diklór-

etilén

Triklór-

metán 

(kloroform)

Triklór-

etán

Tetraklór-

metán 

(széntetr

aklorid)

1,2-

Diklór-

etán

Triklór-

etilén

1,2-

Diklór-

propán

2,3-

Diklór-

propén

2-Klóretanol
Bróm-diklór-

metán

2-Klóretil-

vinil-éter

Epiklórhi

drin

cisz-1,3-

Diklór-

propén

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

- - - - 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1300-21-6 25323-30-2 142-28-9 - 75-01-4 75-35-4 76-13-1 75-09-2 156-60-5 75-34-3 156-59-2 67-66-3 50-29-3 56-23-5 107-06-2 79-01-6 78-87-5 78-88-6 107-07-3 75-27-4 110-75-8 106-89-8 10061-01-5

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

IMSYS KFT.



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLETEN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás
Fúrás jele, száma / 

mintavétel mélysége:

SBF-001/0,5/ 2021.01.26

SBF-001/2,0/ 2021.01.26

SBF-002/0,5/ 2021.01.26

SBF-002/2,0/ 2021.01.26

SBF-003/0,5/ 2021.01.26

SBF-003/2,0/ 2021.01.26

SBF-004/0,5/ 2021.01.26

SBF-004/2,0/ 2021.01.26

SBF-005/0,5/ 2021.01.26

SBF-005/2,0/ 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Laboratóriumi vizsgálatok -

>
Mintavétel dátuma transz-1,3-

Diklór-

propén

1,1,2-

Triklór-

etán

Dibróm-

klór-

metán

1,2-

Dibróm-

etán

Tribróm-

metán

1,1,2,2-

Tetraklór-

etán

Tetraklór-

etilén
PCB

 Naftalinok 

összesen 
 Naftalin 

 1-

Metilnaft

alin 

 2-

Metilnaftalin 
 Acenaftilén  Acenaftén  Fluorén  Fenantrén  Antracén  Fluorantén  Pirén 

 

Benz(a)a

ntracén 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

- - - - - - - 0,1 - - - - - - - - - - - -

10061-02-6 79-00-5 124-48-1 106-93-4 353-54-8 79-34-5 127-18-4 1336-36-3 91-20-3 208-96-8 83-32-9 86-73-7  85-01-05 120-12-7 206-44-0 129-00-0 56-55-3

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,04 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,13 0,02 0,03 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,03 0,02 0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,03 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,05 0,04 0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 0,11 0,04 0,02 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,07 0,05 0,03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,11 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,05 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,01 0,02

Poliklórozott 

Bifenilek 

összesen

Policklikus aromás szénhidrogének (PAH)Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

IMSYS KFT.



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLETEN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás
Fúrás jele, száma / 

mintavétel mélysége:

SBF-001/0,5/ 2021.01.26

SBF-001/2,0/ 2021.01.26

SBF-002/0,5/ 2021.01.26

SBF-002/2,0/ 2021.01.26

SBF-003/0,5/ 2021.01.26

SBF-003/2,0/ 2021.01.26

SBF-004/0,5/ 2021.01.26

SBF-004/2,0/ 2021.01.26

SBF-005/0,5/ 2021.01.26

SBF-005/2,0/ 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Laboratóriumi vizsgálatok -

>
Mintavétel dátuma

 Krizén 

 

Benz(b)fl

uorantén 

 

Benz(k)fl

uorantén 

 

Benz(e)pi

rén 

 

Benz(a)pi

rén 

 

Indeno(1,

2,3-

cd)pirén 

 

Dibenz(a,

h)antracé

n 

 

Benz(g.h.

i)perilén 

 PAH-ok 

összesen 

(naftalino

k nélkül) 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

- - - - - - - - 1

218-01-9 205-99-2 207-08-9 192-97-2 50-32-8 193-39-5 191-24-2 191-24-2 -

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,18

0,02 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,19

0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

0,11 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,39

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07

Policklikus aromás szénhidrogének (PAH)

IMSYS KFT.



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Hidrogén-karbonát Fluorid Szulfát Nitrát Nitrit Klorid

HCO3
-

F
- SO4

2-
NO3

-
NO2

2-
Cl

-

 - µS/cm  mg CaO/L  mg/l mg/l mmol/L mmol/L mg/L mg/l mg/l µg/l mg/l

Határérték
1

"B" szenny. hé. 6,5-9 2500 - - - - - 1500 250 50 500 250

CAS szám - - - - - - - - - - - -

Veszélyességi besorolás
- - - - - - - K2 K2 K2 K2 K2

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26 6,77 1544 469 720 3,27 <0,1 11,8 1,5 250 <4 <0,1 57

SBF-002 2021.01.26 6,97 2130 531 732 2,38 <0,1 12 2,29 683 <4 <0,1 55,5

SBF-003 2021.01.26 7,06 1711 590 555 9,98 <0,1 9,1 1,57 390 <4 <0,1 169

SBF-004 2021.01.26 6,91 1041 531 567 2,71 <0,1 9,3 0,78 94,6 <4 <0,1 52,1

SBF-005 2021.01.26 6,85 1553 590 751 2,99 <0,1 12,3 1,47 213 <4 <0,1 70,5

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

p-lúgosság Mintavétel dátuma

Általános vízkémiai paraméterek

Vezető kép. KOIpsLaboratóriumi vizsgálatok -> pH
Összes 

keménység
 m-lúgosság 

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Foszfát Ammónium Bromid Vas Mangán Nátrium Kálium Magnézium Kalcium

PO4
3-

NH4
+

Br
- Fe Mn Na K Mg Ca TPH

µg/l µg/l mg/l µg/L µg/L µg/L µg/L mg/l mg/l µg/l

500 500 - - - 200 000 - - - 100

- - - - - 7440-23-5 - - - -

K2 K2 - - - K2 - - - K1

0,23 0,57 <1,5 312 1533 55480 3316 85,4 195 64

0,61 0,11 <1,5 306 1680 122400 1854 35,2 248 59

0,19 0,44 <1,5 226 1730 53610 7753 17,9 238 48

0,27 0,32 <1,5 1258 726 26600 2546 35,3 132 98

0,15 0,24 <1,5 403 1141 68410 1573 17,9 181 112

Általános vízkémiai paraméterek
Összes alifás 

szénhidrogén

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok
Egyéb alkilbenzol 

összesen
Ezüst Arzén Bárium Kadmium Kobalt 

µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L 

1 20 20 20 20 10 10 700 5 20

71-43-2 108-88-3 100-41-4 1330-20-7 - 7440-22-4 7440-38-2 7440-39-3 7440-43-9 7440-48-4

K1 K1 K1 K1 K1 K2 K1 K2 K1 K2

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <10 <1 <1 83,1 <0,5 <1 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <10 <1 <1 62,4 <0,5 <1

<0,5 5,62 <0,5 <0,5 <10 <1 <1 144 <0,5 <1 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <10 <1 <1 53,3 <0,5 <1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <10 <1 <1 109 <0,5 <1 

Fémek és félfémekBenzol és alkilbenzolok (BTEX)

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Króm Réz Higany Molibdén Nikkel Ólom Szelén Ón Cink 

μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L 

50 200 1 20 20 10 10 10 200

7440-47-3 7440-50-8 7439-97-8 7439-98-7 7440-02-0 7439-92-1 7782-49-2 7440-31-5 7440-66-6

K2 K2 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2

<1 <1 <0,5 1,41 <5 <1 <1 <1 <10 

<1 <1 <0,5 1,35 <5 <1 <1 <1 <10 

<1 <1 <0,5 2,35 <5 <1 <1 <1 <10 

<1 <1 <0,5 <1 <5 <1 <1 <1 <10 

<1 <1 <0,5 <1 <5 <1 <1 <1 <10 

Fémek és félfémek

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Antimon Alumínium Bór Naftalin 1-Metilnaftalin 2-Metilnaftalin 
Naftalinok 

összesen (3) 
Acenaftilén Acenaftén Fluorén Fenantrén

μg/L μg/L μg/L  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 

5 200 500 - - - 2 0,2 0,05 0,05 0,1

7440-36-0 7429-90-5 7440-42-8 91-20-3 208-96-8 83-32-9 86-73-7 1985.01.08

K2 K2 K2 K1 K1 K1 K1 K1

<1 7,06 173 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

<1 7,69 273 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

<1 7,31 82,9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<1 <5 439 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<1 5,89 667 <0,01 <0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fémek és félfémek Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Antracén Fluorantén Pirén Benzo[a]antracén Krizén
Benzo[b]fluoranté

n 

Benzo[k]fluoranté

n 
Benzo[e]pirén 

 µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 

0,05 0,1 0,1 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01

120-12-7 206-44-0 129-00-0 56-55-3 218-01-9 205-99-2 207-08-9 192-97-2

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->

Benzo[a]pirén 
Indeno[1,2,3-

cd]pirén 

Dibenzo[a,h]antrac

én 
Benzo[ghi]perilén 

Összes Halogénezett 

aromás szénhidrogén 

(naftalin(ok) nélkül)

Halogénezett 

alifás 

szénhidrogének

Diklór-etánok Diklór-etének

 µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l µg/l µg/l µg/l

0,01 0,01 0,02 0,02 2 40 1 10

50-32-8 193-39-5 53-70-3 191-24-2 - 1300-21-6 25323-30-2

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 1,62 - - 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 2,44 - - 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,12 - - 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,93 - - 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,03 - - 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->
1,3-diklór-

propánok

Triklór-

etánok

Vinil-

klorid

1,1-Diklór-

etén

1,1,2-Trifluor-

triklór-etán

Diklór-

metán

transz-1,2-

Diklór-etilén

1,1-

Diklór-

etán

cisz-1,2-

Diklór-

etilén

Triklór-metán 

(kloroform)

Triklór-

etán

Tetraklór-

metán 

(széntetr

aklorid)

1,2-Diklór-

etán

Triklór-

etilén

1,2-

Diklór-

propán

2,3-Diklór-

propén

2-

Klóretanol

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

- - 0,5 - 10 10 - - - 5 - 2 - 10 20 20 5

142-28-9 - 75-01-4 75-35-4 76-13-1 75-09-2 156-60-5 75-34-3 156-59-2 67-66-3 50-29-3 56-23-5 107-06-2 79-01-6 78-87-5 78-88-6 107-07-3

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

- - <0,5 <0,5 <0,5 0,74 <0,5 <0,5 <0,5 0,88 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

- - <0,5 <0,5 <0,5 1,32 <0,5 <0,5 <0,5 1,12 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

- - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,12 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

- - <0,5 <0,5 <0,5 0,76 <0,5 <0,5 <0,5 1,17 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

- - <0,5 <0,5 <0,5 1 <0,5 <0,5 <0,5 1,03 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

 



 BÁTONYTERENYE 941/29. HRSZ-Ú TERÜLET EN VÉGZETT ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

TALAJVÍZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 2021. JANUÁR

Határérték
1

"B" szenny. hé.

CAS szám

Veszélyességi besorolás

Fúrás jele, száma

SBF-001 2021.01.26

SBF-002 2021.01.26

SBF-003 2021.01.26

SBF-004 2021.01.26

SBF-005 2021.01.26

1 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

Mintavétel dátumaLaboratóriumi vizsgálatok ->
Bróm-diklór-

metán

2-Klóretil-

vinil-éter

Epiklórhi

drin

cisz-1,3-

Diklór-

propén

transz-1,3-

Diklór-

propén

1,1,2-

Triklór-

etán

Dibróm-

klór-

metán

1,2-

Dibróm-

etán

Tribróm-

metán

1,1,2,2-

Tetraklór-

etán

Tetraklór-

etilén
PCB

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

30 5 0,1 - - 30 30 0,3 - 10 10 0,001

75-27-4 110-75-8 106-89-8 10061-01-5 10061-02-6 79-00-5 124-48-1 106-93-4 353-54-8 79-34-5 127-18-4 1336-36-3

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,0001 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

Poliklórozott 

Bifenilek
Illékony halogénezett alifás szénhidrogének

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. melléklet 

 

Vizsgálati jegyzőkönyvek 
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A vizsgálati jegyzőkönyv száma: K-1759 

 

Vizsgálócsoport: Zajvédelmi vizsgálócsoport 
 
 

 
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

   

Téma: SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei telephely alapállapot 

vizsgálata 

 

 

 
Megbízó: 

SungEel Hitech Hungary Kft. 
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Kiss Dóra 
Környezet- és Munkavédelmi Vizsgáló-laboratórium 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV  

1. A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNY 

neve: SungEel Hitech Hungary Kft.          

címe: 3070 Bátonyterenye, ipari park   

  

2. A MEGBÍZÓ 

neve: SungEel Hitech Hungary Kft.     

címe: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.  

 

3. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE  

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi 

 Vizsgálólaboratórium 

1033 Budapest Mozaik u. 14/a  

A NAH által NAH-1-1626/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.  
 

4. A MÉRÉS IDŐPONTJA    

 

: 2021 január 7.  nappal (10:00 – 13:00) 
 

5. A MÉRÉS CÉLJA 

A SungEel Hitech Hungary Kft. egy új telephelyet szeretne létesíteni Bátonyterenyén. A 
tevékenység megkezdéséhez, előzetes vizsgálati dokumentáció készítése szükséges. A 
vizsgálati dokumentáció egyik eleme, a zaj és rezgésvédelmi tervfejezet. A zaj és 
rezgésvédelmi fejezethez kapcsolódóan vizsgáltuk meg az üzem környezetét, és alapállapot 
vizsgálatot végeztünk.  
 

6. A HELYSZÍN ÉS A VIZSGÁLT ZAJFORRÁS LEÍRÁSA 

6.1. A HELYSZÍN LEÍRÁSA  

A létesítmény területe Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. 
(VI.25.) önkormányzati rendelete, Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési 
Szabályzata alapján, „Gip” jelű ipari övezetben helyezkedik el. A Társaság által üzemeltetett 
tevékenység összhangban van a jelenleg érvényes – fentiekben hivatkozott – Helyi Építési 
Szabályzattal. A telephely környezetében az alábbi területek találhatók: 
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1. irány: É-i irányban szabadonálló zöld terület húzódik, valamint a 21-es I. számú főút. Az 
út túloldalán, Zrínyi Miklós út és a hozzá kapcsoló lakóterület helyezkedik el, a 
legközelebbi védendő épületek körülbelül 300-320 méterre találhatóak. 

 ÉK-i irányban a szabadonálló zöld területeken túl a Bajcsy-Zsilinszky út és hozzá 
kapcsolódó lakóterület található, a legközelebbi védendő épületek körülbelül 460-
480 méterre találhatóak.  

2. irány: K-i irányban Zagyva folyó határolja és szabadonálló területek. K-i irányban a 
legközelebbi védendő épületek, a Városház út és hozzá kapcsolódó lakóépületek, 
amelyek 660-680 méterre helyezkednek el.  

3. irány: D-i irányban a bátonyterenyei Ipari park többi épülete helyezkedik el. A 
legközelebbi védendő épületek, DK-i irányban a Kossuth Lajos út és hozzá 
kapcsolódó lakóterületek, amelyek körülbelül 520-540 méterre helyezkednek el. 

4. irány: Ny-i irányban a 21-es számú I. főút helyezkedik el, az út túloldalán kezdődik a 
Zrínyi Miklós út, és a hozzákapcsolódó lakóterületek. A legközelebbi védendő 
épületek ebben az irányban, 100-120 méterre helyezkednek el. 

6.2. A TELEPHELY KÖRNYEZETI ZAJFORRÁSAI   

A telephely zajkibocsátását, a szabadban működő zajforrásai, a telephelyre beszállítást 
végző tehergépkocsik, a telephelyen belüli anyagmozgatást végző rakodógépek képezik. A 
domináns zajforrások daráló és aprító gépek, ezek a gépek épületen belül kerülnek 
elhelyezése. Az épület léghanggátlásának köszönhetően, csak az épület közvetlen közeléből 
érzékelhető az épület zajlesugárzása. A védendő területeken ez a zajkibocsátás nem 
érzékelhető. A munkafolyamatok zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve zajossága 
függ a különböző hulladékoktól is. 

A telephelyen a technológia és munkagépek üzemelése két műszakban fog történni 06:00-
00:30 között Az egyes műszakok, 06:00 és 15:00 óra között, míg a második műszak 15:30 
és 00:30 fognak tartani. 
 
Összefoglalva a telephelyen működő munkagépekre vonatkozó adatokat az 1. táblázat 
mutatja be. 

1. táblázat  

Zajforrás megnevezése 
Működési 

időtartam [óra] 
Zajkibocsátás 

jellege 
Működési 

helye 
Hangteljesítményszint  

LWA (dB) 

Aprító/daráló rendszer  
(Kék, 3 darab) 

8/8 változó épületben 80 

(Szürke 3 darab) 8/8 változó épületben 80 

Alagút kemence rendszer 
(TTD) 

8/8 változó épületben 80 

NMP szárító kemence 8/8 változó épületben 80 

Kifúvó nyílások 
(3 darab) 

8/8 változó 
épületen 

kívül 
65 

Targonca (dízel) 8/8 változó épületben/ 75-80 
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Zajforrás megnevezése 
Működési 

időtartam [óra] 
Zajkibocsátás 

jellege 
Működési 

helye 
Hangteljesítményszint  

LWA (dB) 

szabadban 

Targonca (elektromos) 8/8 változó 
épületben/ 
szabadban 

70-75 

 

A felsorolt gépek és technológia berendezések közül, a telepített rendszerek épületen belül 
helyezkednek el, az épület hangszigeteléséből adódóan (átlagos Rw 30 dB értékkel vettük 
figyelembe) az épület zajlesugárzása csak az épület közelében érzékelhető. 

 

A telephely külső zajforrásai, a technológiához kapcsolt kifúvó nyílások és a beérkező 
hulladékok anyagmozgatása. Az elvégzett számítások alapján a kifúvó nyílások és a 
rakodási tevékenység maximális eredő hangteljesítményszintje: LWA = 80 dB(A).  

 

7. A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK  

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

 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról  

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj-, és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  

 MSZ 18150-1:1998 sz., „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” c. szabvány  
 

8. A VIZSGÁLATHOZ HASZNÁLT MŰSZEREK 

 SVAN 945A típusú integráló zajszintmérő, gyártási szám: 5054, hitelesítési szám: 
M126261, érvényes: 2022.03.27.  

 SV30A típusú akusztikus kalibrátor, gyártási szám: 5312, kalibrációs szám: K086783, 
érvényes: 2022.03.27.  

 
A műszerek 1. pontossági osztályú műszerek. A műszerek hitelesítései bizonylatának 
másolatát a 6. melléklet tartalmazza.  
 

9. METEOROLÓGIAI ÉS ZAJTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Mérés időpontja: 2021 január 7.  nappal (10:00 – 13:00) 

 
Meteorológiai 

paraméterek 

mérés 

időpontja 
    

Napszak nappal     
Szélsebesség (m/s) 0-2     
Hőmérséklet (°C) 4     
Rel. páratartalom (%) 75     
Légnyomás (mbar) 1011     
Időjárás jellege derült     
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10.  MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK  

A mérés ideje alatt, a mérést befolyásoló egyéb tényező nem volt. 
 

11. A MÉRÉSI PONTOK HELYE  

A vizsgálati pontokat olyan szempontok alapján vettük fel, hogy azok jellemzők legyenek a 
telephely környezetének zajhelyzetére, ezért a legközelebbi védendő épületek előtt 
végeztünk zajvizsgálatokat. A mérési pontokat a 2. táblázat szerinti helyeken vettük fel. A 
mérési pontok térképen történő ábrázolását, a 4. mellékletben mutatjuk be. 
 

2. táblázat  

Környezeti zajkibocsátás vizsgálata 

A mérési pont 

jele Helye magassága jellege* 

M1 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 133. védendő homlokzata előtt 2 m-re 1,5 ZT 

M2 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 131. védendő homlokzata előtt 2 m-re 1,5 ZT 

M3 Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 129. védendő homlokzata előtt 2 m-re 1,5 ZT 

M4 
Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 40.  

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
1,5 ZT 

M5 Bátonyterenye, Iskola út 23. védendő homlokzata előtt 2 m-re 1,5 ZT 

M6 Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 19. védendő homlokzata előtt 2 m-re 1,5 ZT 

* ZK = zajkibocsátási pont *ZT = zajterhelési pont  

 

12. A MÉRÉSI MÓDSZER LEÍRÁSA  

 
A mérési eredmények feldolgozása az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint történt.  

A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása:  

LAeq = LAeq, mért + Ka + Kb  

ahol,  

 Ka – alapzaj korrekció a szabvány 4.5.2. pontja szerint  

 Kb – berendezetlen helyiség miatti korrekció a 4.5.4. pontja szerint  

 

A megítélési szint, LAM meghatározása:  

LAM = LAeq + Kimp + Kton  

ahol,  

 LAeq – vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintje  

 Kimp – impulzuskorrekció a szabvány M1. melléklete szerint  

 Kton – keskenysávú korrekció a szabvány M2. melléklete szerint   
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A Zrínyi Miklós úti védendő épületek előtt a 21. számú I. főút folyamatos forgalma, 
méréstechnikailag nem volt kizárható. Ezen mérési pontokon a közútból származó zaj volt 
érzékelhető és mérhető (a későbbiekben ezt tekintjük alapzajnak). A további mérési 
pontokon vizsgálatokat a közúti közlekedés szüneteiben végeztük el, a mért zajszintek közül 
az üzemi jellegű zajra jellemző adatként az LAeq, mért egyenértékű zajszinteket vettük 
figyelembe. 

13. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK  

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös 
rendelet tartalmazza a zajtól védendő területek építési övezeti besorolásának függvényében. 
 

3. táblázat  

A mérőfelület (részfelület) 

A megállapított zajkibocsátási határérték 

[dB(A)] 

nappal (0600-2200 óra) éjjel (2200-0600óra) 

1. Gip jelű Ipari terület  60 50 

2. Lk jelű Ipari terület 50 40 

 
 

14. HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet alapján a környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással 
kell meghatározni:  

a)  előzetes vizsgálati eljárásban, 
b)  környezeti hatásvizsgálati eljárásban, 
c)  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 
d)  környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, 
e)  az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, 

illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy 
f)  ha a környezetvédelmi hatóság előírja.  
 

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a tervezett létesítményben folytatott tevékenység 
hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés:  

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

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési 
határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

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

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, 
éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 
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A vonatkozó jogszabály, illetve szabvány alapján a háttérterhelés a környezeti zajforrás 
hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 
zajterhelés.  
 
A mérési pontokat és eredményeket a 4. táblázat tartalmazza.  

4. táblázat  

Irány/ jele Mérési pont helye 

Terület 

övezeti  

besorolása 

Mért értékek 

nappal 

LA95 

(dB) 

LAeq 

(dB) 

LAmin 

(dB) 

4. M1 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 133. védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 49,0 61,7 43,1 

4. M2 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 131. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 45,4 61,8 40,6 

4. M3 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 129. védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 47,3 61,3 41,5 

1. M4 
Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 40. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 38,7 41,8 38,6 

3. M5 
Bátonyterenye, Iskola út 23. védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 40,0 42,2 40,1 

3. M6 
Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 19. védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
Lk 39,1 42,3 39,5 

 

A fentiek értelmében hatásterületként a vizsgált létesítmény területéhez legközelebb eső 
zajtól védendő épületeket/ területeket vizsgáltuk.  
 
A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM közös rendelet alapján, az adott 
övezeti besorolás (Rendezési terv alapján) függvényében vettük figyelembe.  
A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során beépítetlen területen a 
számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra végeztük el, beépített területen a 
számítást, illetve a mérést arra a magasságra, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, 
illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat.  
 
A hatásterület meghatározásának módszerét, illetve a számításhoz felhasznált adatokat az 
5. táblázat tartalmazza. Az 5. táblázatban minden egyes irányra, illetve övezeti kategóriára 
meghatároztuk a hatásterület határának vonalát.  

5. táblázat  

Irány/jele 

Zajterhelési 

határérték/ 

háttérterhelés 
Övezeti 

besorolás 

Zajtól 

védendő 

környezet/ 

terület 

Gazdasági 

terület 

Hatásterületi 

követelmény 

napszak napszak 

1. M4 60/50 Gip nem igen 55/45 

2. - 60/50 Gip nem igen  55/45 

3. M5-M6 60/50 Gip nem igen  55/45 

4. M1-M3 60/50 Gip nem igen  55/45 

 
A vonatkozó szabályozási terv és HÉSZ alapján az alábbi hatásterületi görbéket vettük 
figyelembe: 
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1. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 

2. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 

3. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé. 
 

4. irány:  45 dB(A)-s hatásterületi követelményérték a „Gip” jelű övezet felé.  
 
A 45 dB (A)-s hatásterület a telephely telekhatárain belül marad, így a telephely telekhatárát 
jelöltök ki zajszempontú hatásterületnek. A Társaság bátonyterenyei telephelyének 
zajszempontú hatásterületén nem helyezkedik el védendő épület. 
 
A telephely hatásterületét az 5 mellékletben szereplő léptékhelyes térkép mutatja be.  
 

15. A ZAJKIBOCSÁTÁS/ ZAJTERHELÉS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  

 
6. táblázat  

Irány 

jele 

Kritikus mérési pont 
Vizsgálati eredmény 

 LAeq (dB) 

Zajkibocsátási határérték  

LKH (dB) 

helye 
nappal  

(0600-2200) 

éjjel  

(2200-0600) 

nappal  

(0600-2200) 

éjjel  

(2200-0600) 

4. M1 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 133. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
62 n.v. 50 40 

4. M2 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 131. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
62 n.v. 50 40 

4. M3 
Bátonyterenye, Zrínyi Miklós út 129. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
61 n.v. 50 40 

1. M4 
Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 
40. védendő homlokzata előtt 2 m 

42 n.v. 50 40 

3. M5 
Bátonyterenye, Iskola út 23. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
42 n.v. 50 40 

3. M6 
Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 19. 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
42 n.v. 50 40 

n.v. nem vizsgáltuk 
 

A zajkibocsátási határértékek, az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 
zajtól védendő területeken. Az első három mérési ponton viszont a 21. sz. I. rendű főút zaja 
volt mérhető, nem pedig az út túloldalán elhelyezkedő ipari park zaja, így az eredmény és 
határérték összehasonlítása nem releváns.  
 

A vizsgálatot végezte: Bodnár Viktor 

 

 

A vizsgálatért felelős: Kiss Dóra   

 

Dátum: 2021. január 20.  
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1. melléklet 

A ZAJKIBOCSÁTÁS/ ZAJTERHELÉS MINŐSÍTÉSE 

A zajkibocsátás/ zajterhelés minősítése nem akkreditált tevékenység. 

A telephely zajkibocsátását számítással határoztuk meg, amelyek szerint meg fog felelni az előírt zajkibocsátási határértékeknek. 

 

A zajkibocsátás minősítése irányonként:  

 

Irány 

Minősítés Túllépés mértéke Ti(dB) 

nappal  

(0600-2200 óra) 

éjjel  

(2200-0600óra) 

nappal  

(0600-2200 óra) 

éjjel  

(2200-0600óra) 

1. MEGFELEL nem vizsgáltuk - - 

2. MEGFELEL nem vizsgáltuk - - 

3. MEGFELEL nem vizsgáltuk - - 

4. MEGFELEL nem vizsgáltuk - - 

 

A legnagyobb túllépés mértéke: Tmax = 0 dB(A)  
 
Az előzőekben tett megállapításokat figyelembe véve a vizsgált létesítmény zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak:  

 

    megfelel nem felel meg 
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2. melléklet 

Mérési eredmények és feldolgozásuk (nappal)  

 

MP 
Zaj 

jellege 

Mért 

értékek  

Alapzaj-

korrekció 

Berendezetlen 

helyiség miatt 

korrekció 

Egyenértékű A-

hangnyomásszint 

Impulzus 

korrekció 

Keskenysávú 

korrekció 

Vonatkozta

-tási 

részidő 

Megítélési 

idő 

Megítélési 

szint
  Megjegyzés 

L
Aeq, 

mért  

L
A 

alapzaj 
Ka Kb LAeq ∆L

A max
 Kimp L

terc K
ton

 Tv,j TM LAMj L
AM

 

dB dB dB dB dB dB db dB db óra óra dB dB  

M1 változó 61,7 61,7 0,0 - 61,7 - - - - 8  8  - 61,7 - 

M2 változó 61,8 61,8 0,0 - 61,8 - - - - 8 8 - 61,8 - 

M3 változó 61,3 61,3 0,0 - 61,3 - - - - 8 8 - 61,3 - 

M4 változó 41,8 41,8 0,0 - 41,8 - - - - 8 8 - 41,8 - 

M5 változó 42,2 42,2 0,0 - 42,2 - - - - 8 8 - 42,2 - 

M6 változó 42,3 42,3 0,0 - 42,3 - - - - 8 8 - 42,3 - 

  Ka: Alapzaj korrekció nem alkalmazható 
*alapzajtól függetlenül nem meghatározható 
 
A mérési eredmények feldolgozása az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint történt.  
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3. melléklet 

Mérési eredmények és feldolgozásuk (éjjel)  

Az éjjeli megítélési időben nem végeztünk méréseket. 
 

MP 
Zaj 

jellege 

Mért 

értékek  

Alapzaj-

korrekció 

Berendezetlen 

helyiség miatt 

korrekció 

Egyenértékű A-

hangnyomásszint 

Impulzus 

korrekció 

Keskenysávú 

korrekció 

Vonatkozta

-tási 

részidő 

Megítélési 

idő 

Megítélési 

szint
  Megjegyzés 

L
Aeq, 

mért  

L
A 

alapzaj 
Ka Kb LAeq ∆L

A max
 Kimp L

terc K
ton

 Tv,j TM LAMj L
AM

 

dB dB dB dB dB dB db dB db óra óra dB dB  

- - - - - - - - - - - - 0,5 - - - 

   
A mérési eredmények feldolgozása az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint történt.  
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4. melléklet 

Mérési pontok ábrázolása  
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5. melléklet 

Zajszempontú hatásterület lehatárolása 
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6. melléklet 

 

 

 

 

Hitelesítési bizonylatok 

 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. melléklet 

 

Zajforrások elhelyezkedése 

  



3.5.2. melléklet: Zajforrások elhelyezkedése 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. melléklet 

 

Szállítási útvonalak 

  



3.5.3. melléklet: Szállítási útvonal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. melléklet 

 

Hatásterület ábrázolása 



3.5.4. melléklet: Zajszempontú hatásterület 

 


