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1./ BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 

 A Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 28/A.) a 2021/2 munkaszámon 

készítette el a Kancellár Birtok Kft. megbízásából a Somlójenő, Somló-hegy, Hrsz.: 1041/2 

borászat átalakítása és bővítése tárolóval és feldolgozó épületrésszel terv közlekedési 

munkarészéhez tartozó útépítési engedélyezési tervdokumentációját. 

 

 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztály VE-09/KTF/021-2/2021. 

számú tájékoztató levele alapján a tervezett tevékenység a 315/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 128. sorszáma alapján előzetes vizsgálati eljárásra 

kötelezett. 

 

 A tervezett tevékenység környezetre gyakorolt várható hatásainak előzetes becslésére, a 

károk hatások mérséklésére tett javaslatokkal előzetes vizsgálati dokumentáció készül, 

melynek elkészítésével a Kancellária Birtok Kft. (a Zöld Pont Környezetvédelmi 

Szolgáltatást 8100 Várpalota, Damjanich u. 1.) Keresztyén József okl. környezetvédelmi 

szakmérnököt, egyéni vállalkozót bízta meg. 

 

 A beruházás előzetes vizsgálatát a környezeti hatás vizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 

4. sz. melléklete szerinti tartalommal készítettük el. Az előzetes vizsgálati dokumentáció 

készítése során figyelembe vett jogszabályi előírások: 

 

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

 a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; 
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 valamennyi a környezet elemeire vonatkozó, illetve a környezet védelmét szolgáló 

törvény, kormány-, ágazati-, miniszteri, ill. önkormányzati rendelet. 

 

Az előzetes vizsgálathoz felhasznált adatok, dokumentumok: 

 

 Az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállításához a tervező Nyék Soft Tervező Kft. 

adatszolgáltatását használta fel, figyelembe véve a környezetvédelmi jogszabályok 

előírásait. Jelen előzetes vizsgálatban közölt adatszolgáltatás helyességéért az adatközlőt 

terheli a felelősség. 

 

 A dokumentáció elkészítéséhez az alábbi adatokat, dokumentumokat bocsátották 

rendelkezésünkre: 

 

 Somlójenő, Somló-hegy, Hrsz: 1041/2 Borászat átalakítása és bővítése tárolóval és 

feldolgozó épületrésszel – Útépítési engedélyezési terv; 

 a tervezett tevékenység műszaki leírása, tervrajzai, helyszínrajzok; 

 tulajdoni lapok, az érintett ingatlanok helyrajzi számának megnevezésével; 

 és a vizsgálathoz szükséges egyéb mérések, feltárások, laborvizsgálatok 

jegyzőkönyvei, adata. 

 

Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

 

 A tervdokumentációban szereplő adatok a Megbízótól, ill. a Beruházótól származnak. A 

környezetre gyakorolt hatások előrejelzésénél, modellezéseknél, számításoknál a biztonság 

javára döntve a legkedvezőtlenebb eseteket vettük figyelembe, erre vonatkozóan 

nyilatkozunk a tervdokumentáció aktuális részében. 
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 A dokumentációt Keresztyén József okl. környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi 

szakértő (MMK 19-0934, SZKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4) állította össze. A jogosultság másolatát 

a 10. számú melléklet tartalmazza.  

 

 Az előzetes vizsgálat lefolytatásában közreműködött Horváth Dániel okl. környezetmérnök 

KM-B-4/2019. Pannon Egyetem. 

 

 

2./ AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

 

 Beruházó:   Kancellár Birtok Kft. 

     9019 Győr, Szent László út 75 

     Telefon: + 36 30 780 0522 

     E-mail: horvath.ferenc@kancellariabirtok.hu 

     Képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető 

 

 Tervező:   Nyék Soft Tervező Kft. 

     9023 Győr, Fehérvári út 28/A. 

     Telefon: + 36 70 3800 448 

     E-mail: soft@nyekgroup.hu 

     Képviseli: Nyitrai Zsolt ügyvezető 
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3./ NYILATKOZAT ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

 

 Nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a 

tevékenység a szomszédos ingatlanon folytatott, vagy tervezett azonos jellegű más 

tevékenységgel összeadódva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 1. vagy 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 

 

4./ A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

 

4.1. Az engedélyezés tárgya 

 

 Somlójenő és Somló-hegy Hrsz.: 1041/2 borászat megközelítését biztosító feljáró út és 

ahhoz kapcsolódó közlekedési létesítmények (szervizút, parkolóhelyek) építési 

engedélyezési terve 

 

4.2. A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama 

 

 Az építkezés megkezdésének időpontja előreláthatóan 2021. június 15. a beruházás 

lezárása 2021. augusztusban várható. 

 

4.3. A tevékenység helye és területigénye 

 

 A tervezett fejlesztés Somlójenő belterületén valósul meg. 
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 A 8411 számú országos közúttól K-i irányban, a Somló-hegy alsó harmadában található a 

kertes és mezőgazdasági szőlő területekkel rendelkező turisztikai és borgazdasági 

Kancellár birtok. A terület feltárása a 8411 számú közút 1+589.30 km szelvényében, a 

szelvényezés szerinti jobb oldalon csatlakozó 1259 hrsz-ú önkormányzati úton történik. A 

1259 hrsz-ú út jelenleg ~2,50 m szélességben rendelkezik kavicsos burkolattal. A Kancellár 

birtok felé vezető út szintén kavicsos burkolatú, 2,0 m szélességben halad ÉK-i irányban a 

szőlősorok között. 

 

 A terület átnézeti helyszínrajzát az 1/a. sz. mellékletben, a műholdas térképet az 1/b. sz. 

mellékletben mutatjuk be. A tervezési helyszín belterületi ingatlanokat érint 13 darabot, 

míg a szomszédos ingatlanok száma 9. 

 A könnyebb áttekinthetőség miatt ezeket a 2. sz. mellékletben gyűjtöttük össze. 

 

 Az igénybe veendő területek 

 

 Magának a beruházásnak a helyigénye nem túl nagy, kisszélességű vonalas műtárgyról van 

szó döntően, és egy 60 állásos parkolóhelyről. 

 

 A tervezett közlekedési létesítmények: 

 

 1259 hrsz-ú út: 25,23 m 

 1012 hrsz-ú út: 17,49 m 

 1303 hrsz-ú út: 5,20 m 

 Feltáró út: 226,90 m 

 Szervizút I: 131,00 m 

 Szervizút II: 49,79 m 

 Szervizút III: 48,06 m 
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 Parkoló 60 db, melyből 2 db akadálymentes. 

 

 A tervezési keresztmetszetkor figyelembe vett 4,5 m legnagyobb szélességgel számolva 

(biztonság javára eltéréssel 5 m) is 2520 m2. 

 Ha az építkezés munkaterületére, a megközelítésre mégegyszer ennyit veszünk is 

figyelembe, akkor is maximálisan 5040 m2. Ehhez jön a parkoló területek, ami kb. 700 m2. 

Az igénybe vett terület maximum 0,6 ha. 

 

4.4. A tevékenység nagyságrendje, műszaki adatai 

 

 A tevékenység nagyságrendjének műszaki adatainak ismertetésekor a Nyék Soft Kft. 

2021/2. sz. engedélyezési tervdokumentációban ismertetett tényekre, adatokra 

támaszkodtunk. 

 A tervezett tevékenység műszaki kialakítása 

 

 Helyszínrajzi kialakítás 

 

 A tervezési program értelmében a bővítés miatt szükséges és elengedhetetlen a birtok 

kiszolgálását biztosító közlekedési létesítmények fejlesztése is, illetve a csatlakozó 

önkormányzati kezelésben lévő utak felújítása/csomópont kialakítása. 

 A birtok várhatóan közkedvelt turisztikai célpont lehet a Somló-hegyre látogató 

tömegeknek, így a várható legnagyobb forgalom és közlekedési jármű figyelembevételével 

határoztuk meg az utak szélességét. Az utak és parkolók a közforgalom számára nyitott 

útként kerülnek megvalósításra. 

 

 A birtok a 8411 számú országos közúthoz csatlakozó 1259 helyrajzi számú önkormányzati 

út felől közelíthető meg. A birtok feltáró útjának szilárd burkolaton történő elérése és a 

csapadékvíz elvezető tó karbantartásának biztosítása érdekében a feltáró út és az 

önkormányzati utak csomópontja felújításra kerül. A 1259 hrsz-ú út 25,23 m hosszan, a 
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1012 hrsz-ú út 17,49 m hosszan, a 1303 hrsz-ú út pedig 5,20 m hosszan. A csomópont 

kialakítása során a várható legnagyobb jármű kanyarodó mozgását vettük figyelembe. A 

csomópont ennek megfelelően változó szélességű, a csatlakozó önkormányzati utak a 

meglévő 2,00-2,85 m szélességben kerülnek felújításra. 

 A Kancellár birtok feltáró útja a 1259 hrsz-ú úthoz a 0+012.12 km szelvényben csatlakozik 

és halad ÉK-i irányba. A tervezett út 4,50 m szélességű kétoldali K- szegéllyel a 

csapadékvíz hegyről történő levezetése érdekében. 

 A feltáró út szelvényezés szerinti bal oldalán (0+178.41-0+226.90 km szelvények közötti 

szakasz) található szőlősorok körül 3,50-4,00 m szélességű szervizút került kialakításra, 

egyirányú forgalmi renddel. A szervizút 0+000-0+036 km szelvény között a jobb oldalon 

10 db 60º-os ferde állású parkoló került elhelyezésre, melyek 4,80 m hosszúságúak és 2,60 

m szélességűek. A 0+078 km szelvényben újabb 2 db 45º-os ferde parkoló állás, majd a 

feltáró út felé derékszögben történő visszafordulás után 6 db párhuzamos parkoló állás 

került elhelyezésre. A párhuzamos parkoló állások 2,60 m szélességűek és 6,00 m 

hosszúságúak. 

 

 A kiszolgáláshoz szükséges további 42 parkoló állás a feltáró út D-i oldalán került 

elhelyezésre. A 0+220.5 km szelvényben csatlakozik a Szervizút III. 5,50 m szélességben, 

melynek két oldalára kerültek felfűzésre a merőleges parkoló állások. A parkolók – szem 

szerint 24 db – 2,60 m szélességűek és 5,50 m hosszúságúak. 

 A Szervizút III. 0+011.83 km szelvényében csatlakozik a Szervizút IV. elnevezésű út mely 

biztosítja az épület közvetlen elérését és a további parkolókat. Az 5,00-5,80 m változó 

szélességű szervizút jobb oldalán elhelyezett 8 db merőleges parkoló 2,60 m széles és 5,00 

m hosszú. Az épület előtti teljes terület leburkolásra került, így itt is felfestéssel vagy 

különböző színű térkővel kerülnek kijelölésre a merőleges állású parkolók, melyek 2,40-

2,60 m szélességűek és 5,00 m hosszúságúak. 

 

 A tervezett parkoló állások közül 2 db merőleges parkoló a mozgáskorlátozottak számára 

fenntartott (P42٭ és P43٭), melyek 3,60 m szélességűek és 5,50 m hasznos hosszúságúak. 

 A P19 és P20 jelű parkoló állások elektromos töltővel ellátott állások. 
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 Az épületegyütteshez 5 karú rámpa biztosítja az akadálymentes feljutást, melynek karjai és 

pihenői 2,00 m szélességűek. 

 

 A területen a lépcsőzetesen, szintenként történő közlekedést és a parkolást a parkolók és 

közlekedő utak közötti támfalak biztosítják, melyek a nagymértékű szintkülönbségek miatt 

szükséges elemei a komplexumnak. A támfalak terveit lásd külön tervdokumentációban. 

 

 A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetése a burkolati mélyvonalakban történik. A 

feltáró út és az 1259 hrsz-ú csomópontjától É-ra ~ 138,00 m3 tározó kapacitású szikkasztó 

tó került elhelyezésre, mely biztosítja a hegyoldalról érkező vízmennyiség befogadását. 

 

 Épül összesen: 

  

 1259 hrsz-ú út: 25,23 m 

 1012 hrsz-ú út: 17,49 m 

 1303 hrsz-ú út: 5,20 m 

 Feltáró út: 226,90 m 

 Szervizút I: 131,00 m 

 Szervizút II: 49,79 m 

 Szervizút III: 48,06 m 

 Parkoló 60 db, melyből 2 db akadálymentes. 

 

 Tervezett pályaszerkezetek: 

 

 Aszfalt burkolat pályaszerkezete: 
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- 6 cm vtg. AC11 kopó F 50/70 aszfalt kopóréteg 

- 15 cm vtg. M22 murva burkolatalap 

- 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg 

 

 Térkő burkolat pályaszerkezete: 

- 8 cm vtg. térkő burkolat (típus Megrendelő igénye szerint) 

- 3 cm vtg. NZ 4/8 ágyazó réteg 

- 15 cm vtg. CKt-2 hidraulikus burkolatalap 

- 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg 

 

 A Ckt hidraulikus kötésű burkolat alapréteget 1napos korában minimum 1/2 mélységig, 3 

m-enkénti hézagképzéssel feszültség- mentesíteni kell úgy, hogy a bitumenemulzió 

(min.C60B1) esetleges kifolyását megakadályozzuk. Az alapréteg alsó szélén, attól 25-50 

cm távolságra a hézagképzést nem szabad elkészíteni. A kitöltést követően a rés ismételt 

tömörítése szükséges.  

 Indokolt esetben megkötött alapréteg 2/3 vastagságig történő hézagvágása is megfelelő, ha 

biztosítva vannak az alábbi feltételek: 

 

 a vágás zagyelszívó eszközzel készül, 

 biztosítva legyen a tiszta hézagrés, minimum 5 mm vastagságban, 

 a vágás után azonnal a hézag lezárásra kerül bitumenemulzióval ( min.B60C1), 

hogy a szennyező anyag ne kerüljön bele, mert a szállítási hézagok hatására, ezen 

hézagok feltöltődhetnek és elősegítik a táblákban felhalmozódó feszültségek 

továbbadását a következő táblákra, így hozzájárulhatnak a további torlódó 

repedések kialakulásához. 
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4.5. A tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó technológiák 

 

 A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzését követően a kivitelezési munkálatok 

térbeli és időbeli ütemezésének, illetve az alkalmazásra kerülő technológiák részletei 

jelentős mértékben függnek a kiválasztásra kerülő kivitelező eszközparkjától, illetve a 

gyakorlatban alkalmazott módszereitől. 

 

 A tervezett beruházás jellegére való tekintettel, általánosságban elmondható, hogy 

megvalósítása az alábbi ütemekben, munkafázisokban várható: 

 

- munkaterület kijelölése és átadása kivitelező részére, területfoglalás; 

- esetleges szükségessé váló anyagnyerőhelyek kialakítása; 

- fakivágás, cserjeirtás, humuszeltávolítás; 

- földmunkák, tereprendezés; 

- esetleges szükségessé váló bontási munkák; 

- új út és kapcsolódó létesítmények építése; 

- vízelvezető, víztelenítő rendszer építése és működése; 

- növények telepítése; 

- környezetvédelmi létesítmények építése – amennyiben szükséges; 

- munkaterület átadása a megbízó és üzemeltető részére, üzembe (forgalomba) helyezés. 

 

Tovább a tervezett létesítmény üzemelése során az alábbi eseményekkel lehet számolni: 

 

- forgalom a működés alatt; 

- esetleges forgalomváltozás más közlekedési pályákon; 
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- működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás); 

- balesetek, nem természeti eredetű havária. 

 

4.6. Tevékenységhez szükséges szállítások 

 

 Célszerű az építéshez a legközelebbi bányák nyersanyagát használni, és a szállításokat a 

meglévő utakon, lehetőség szerint a települések belterületének elkerülésével végezni. 

 Építési töltésanyag nyerőhelyeinek kijelölésére a Vállalkozó kiválasztásakor kerülhet sor. 

A földmű védelmét szolgáló humuszmennyiség az építési terület lehumuszolásából 

nyerhető. 

 

4.7. Más tervekkel való összhang 

 

 A beruházás kapcsolódása a területrendezési tervekhez 

 

 A Nyék Soft Kft. tervezői nyilatkozata alapján, a tervezett kialakítás igazodik a település 

hatályban és érvényben lévő rendezési és szabályozási tervéhez. 

 

 A beruházás kapcsolódása a térségi közúthálózathoz 

 

 Az utak és parkolók a közforgalom számára nyitottan épülnek meg, és a helyi 

önkormányzati úthálózat részét képezik. 

 

5./ A TERÜLET JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 

 

5.1. Földrajzi környezet, táj 

 

 A vizsgálati terület a Kisalföld nagytáj, Marcal-medence kistáj-csoporthoz tartozó Pápa-

Devecseri sík kistáj DNY-i részén helyezkedik el. 

 Forrás: Magyarország természeti tájainak rendszertani felosztása (Magyarország atlasza, 

Cartographia 1999.) 
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 A közlekedési létesítményekkel érintett terület környezetét a dokumentáció 4.3 fejezetében 

(A tevékenység helye és területigénye) részletesen bemutattuk, itt erre csak utalunk. 

 

5.1.1. Domborzat 

 

 A tájat a síkságból meredeken kiemelkedő Somló hegy uralja, amelynek bazaltsapkás 

csúcsrégiója 435 mBf magasságot ér el. 

 

 Az útfejlesztés területe 150-200 mBf magasságú hegylábfelszínen helyezkedik el, amely a 

Somló nyugati-délnyugati oldalától a Somlójenőt és Somlóvásárhelyt is érintő Torna patak 

völgye felé egyenlegesen lejt, kapcsolódva annak alluriális völgyéhez. 

 

5.1.2. Földtan 

 

 A geológiai viszonyokat Juhász Árpád: Évmilliók emlékei (Magyarország földtörténete és 

ásványkincsei, Gondolat Bp. 1987.) c munkája alapján értelmezzük. 

 

 A legmodernebb, lemeztektonikai felfogás szerint a Marcal-medence aljzata kettéosztott. A 

Rába nagyszerkezeti vonaltól – amelyen tulajdonképpen a folyó is található – NY-ra főleg 

varikuszi palákból álló kőzetek, míg K-re 250-100 millió éves tengeri kőzetek (amelyek a 

Dunántúli Középhegység mélybe zökkent részének tekinthetőek) alkotják a 

medencealjzatot. 

 

 A kutató fúrások szerint a triász karbonátos kőzetek felett eocén, dogocén és miocén korú 

üledékek halmozódtak fel nagy vastagságban a terület lesüllyedése miatt. A medence a 

pannon korákban (12-2,5 millió év) süllyedt a legerőteljesebben. A pannon rétegsorok és a 

medencét kitöltő rétegek együttes vastagsága néhol eléri a 3000 métert is. 

 

 A pannon szerkezetképző mozgásai következtében létrejött törésvonalak mentén alakultak 

ki a Kisalföld bazaltpetákjai: Ság-hegy, Somló, Kis Somlyó, valamint több kisebb 

bazalttufás vulkán, pl. Gérce, Sitke, Egyházaskesző térségében. 
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 A pleisztocén kori éghajlatváltozások és szerkezeti mozgások következtében alakult ki a 

mai víz- völgyhálózat, ami átformálta a táj képét és annak a maihoz hasonló formája 

kialakult. 

 A Kisalföld bazaltvulkánjait tanúhelyeknek is nevezik, mert a térszín eredeti magasságáról 

tesznek tanúbizonyságot, ugyanis a keményebb ellenállóbb bazaltkőzetek megvédték az 

alattuk lévő puhább üledék rétegeket a lepusztulástól. 

 A Somló bazaltkőzetei radiometrikus kormeghatározás alapján 3 – 3,2 millió évesek. 

 

5.2. Éghajlat 

 

 Mérsékeltn meleg, mérsékelten száraz kistáj. Az évi középhőmérséklet 11-12 oC körül 

alakul, a százéves átlagok alapján. A júliusi átlagos középhőmérséklet 20 oC körül alakul, 

ugyanakkor a leghidegebbnek számító január átlagos évi középhőmérséklete + 2 oC körül 

mozgott a sokéves adatok alapján (A Marcal-medence öblözete ezzel kitűnik a 

környezetéből!) 

 

 Csapadékadatok: sokéves átlag 650-700 mm közötti a téli félév átlagos csapadékösszege 

300 mm, a nyári félévben 350-400 mm között alakult a sokéves átlagok szerint. 

 

 A napfénytartam évi összege 2000-2100 óra között alakul a kistájon. 

 

 A légnyomás és szélgyakorisági térképek a januári és júliusi adatok alapján a szélcsendes 

napok száma 25 % körül várható mindkét félévben, szélirány döntően északias. 

 (Forrás: Magyarország atlasza, Carográphia 1999) 

 

 Pontos adatokat csak az OMSZ meteorológiai mérőállomásának adataiból lehet képezni. 

Sokéves átlagtól való eltérés abból is adódik, és az adatok bizonytalansága, hogy a 

Péczely-féle meteoszinaptikus időjárási helyzetek gyakorisága egy adott évben, illetve 

évtizedben hogyan alakul a kistájon. 

 

5.3. Vízrajz 

 

 A Pápai-Devecseri sík vízfolyásai a Marcal folyó vízgyűjtő területéhez tartoznak. 
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 A Marcal-medence vízrajzának első feltűnő vonala a sűrű felszíni vízhálózat (Torna, 

Hajagos, Bitva, Gerence patakok*). Ennek kőzettani, orográfiai okai vannak, ami jó 

vízháztartást és kedvező lefolyási viszonyokat eredményeznek. 

 

 *Kis-Marcal, Pápai-Kis-Séd, Tapolca, Csángota ér, Pápai-Bakony ér, Csíkvándi-Bakonyér 

Sokorói-Bakonyér, további mellékfolyások. 

 

 Mint már említettük, az építkezéssel érintett terület a Somló-hegy NY-i, DNY-i előterében 

lévő helyláb-felszín, ami fokozatosan lejt a Torna patak völgye felé. 

 A szűkebben vett vizsgálati területünkre a kevésbé tagolt völgyhálózat és mélyebben 

elhelyezkedő talajvíz tükör a jellemző (5. sz. melléklet). 

 A közeli Torna-patakról állnak rendelkezésre hidrológiai adatok (Forrás: A Marcal-

medence vízrajza Pécsi M. Magyarország táj-földrajza 1988). 

 

Vízfolyás Vízmérce 

helye 

Vízgyűjtő 

km2 

LKV KÖV NV 

vízállás (cm) 

Torna Karakó 498 84 118 292 

 

 És a hozzá tartozó vízhozam adatok m3/s 

 LK Q = 0,05 

 KÖ Q = 1,2 

 N Q  =  67 

 

5.4. Talajok 

 

 A vizsgálati területen Magyarország genetikai talajtérképe szerint RAMANN féle 

barnaföld fordul elő (Forrás: Magyarország atlasza, Cartográphia 1999.). 

 

 Ugyanakkor Góczán László szerint (A Marcal-medence egyszerűsített genetikai 

talajföldrajzi térképe 1971) a barna erdőtalaj mellett előfordul területünkön litomorf 

erdőtalaj és réti talaj is. 
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 A litomorf erdőtalajok közül a bazaltsapkás tanúhegyek tetőin és meredek lejtőin fekete és 

vörös nyiroktalaj képződött. Utóbbi a híres somlói bor szőlőjének termőföldje. 

 

 A hegylábfelszín felé haladva átmeneti jelleggel előfordulhatnak lejtő hordalék talajok is. 

 A Torna patak alluviumain réti talajok alakultak ki (Forrás: Pécsi Márton Magyarország 

tájföldrajza 3. Bp. 1975). 

 

 A terület felszín alatti vizeinek jelenlegi állapotával a dokumentáció 6.1.1. fejezete 

foglalkozik, a jelenlegi alap légszennyezettsége a területnek a 6.2.1., a zajterhelési 

alapállapot 6.4.1. és a táj és természetvédelmi státusz a 6.5.1. fejezetben kerül részletesen 

ismertetésre. 

 

6./ A KÖRNYEZETI HATÁSOK ELŐZETES MEGHATÁROZÁSA 

 

 E fejezet a tervezett beruházás értékelését tartalmazza környezeti elemenként, tevékenységi 

szakaszokra bontva, valamint az esetlegesen fellépő káros hatások bemutatását és azok 

következményeinek kivédhetőségét. Meghatároztuk a tervezett létesítményből várható 

környezeti terheléseket. Ennek alapján javaslatot teszünk az esetleges káros hatások 

mérséklésének módjára. 

 A környezeti hatások értékeléséhez a megbízó és a beruházó által szolgáltatott adatokat, 

valamint a szakági jogszabályok és műszaki szabályozások előírásait, határérték 

rendszereit vettük figyelembe. 

 

 A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 

 

 A környezet állapota képezi azt a viszonyítási alapot, amelyet összevetve a várható helyzet 

mennyiségi és minőségi jellemzőivel az eredményeket értékelni lehet. A környezeti 

alapállapot és a tervezett tevékenység megkezdése utáni várható állapot különbsége ad 

objektív támpontot a környezeti hatások értékeléséhez. 
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 A várható hatások minősítését az MI 1345-1990 jelű műszaki irányelvben leírtak szerint 

végeztük, és az MI 10-504-1/1992. műszaki irányelv minősítési kategóriáit alkalmaztuk, 

melyeket a következő táblázatban foglaltunk össze. 

 

 Minősítési kategóriák 

 

Minősítési 

kategória 

jele 

Minősítési 

kategória neve 

Az alapállapothoz viszonyított 

változás jellemzése 

Határértékhez 

viszonyított 

jellemzés 

J Javító Mérhető, észlelhető javulás Határérték alatt 

H Helyreállító Környezet visszakerülése az eredeti 

állapotba 

Határérték alatt 

S Semleges A változás nem mérhető, vagy nem 

észlelhető 

Határérték alatt 

E Elviselhető A változás a határérték, vagy a 

szakmailag elvárható érték alatt 

marad 

Határérték alatt 

T Terhelő A rövid ideig tartó hatás szignifikáns 

változást nem okoz, de a hosszú ideig 

tartó igen. A változás a hatás 

elmúltával megszűnik. 

Határérték közelben, 

vagy átmenetileg 

határértéken 

V Veszélyeztető A rövid ideig tartó hatás szignifikáns 

változást okoz, amely a hatás 

elmúltával nem szűnik meg. 

Átmenetileg 

határérték felett 

K Károsító Rövid vagy hosszú ideig az állapotot 

vagy szakmai elvárást meghaladó 

hatás 

Folyamatosan 

határérték felett 

 

6.1. A vizek és a talaj igénybevétele, terhelése 

 

 A vízre illetve a talajra gyakorolt hatások vizsgálata kiterjed a felszíni, felszín alatti vizekre 

és a talajra, amelyeket a beruházás egyes fázisai építés, üzemeltetés, felhagyás és esetleges 

havária esetén közvetve vagy közvetlenül érintenek. A beruházás vízre gyakorolt hatása a 
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talaj egy részének eltávolításában, illetve a földtani közegen keresztül a felszín alatti 

vizekbe bejutó anyagok révén valósulhat meg  

 

6.1.1. Jelenlegi állapot 

 

Talaj: A vizsgálati területünk Torna patak völgyi részén a pleisztocén folyóvízi – deluviális 

üledékkel borított részén réti talaj képződött. A hegységelőtéri hegylábfelszínen – 

amelyet pannon, homok, kavics agyagrétegek agyagmárga és aluit borít vulkáni 

lejtőtörmelékkel elegyítve – barna erdőtalaj alakult ki csekély vastagságban és 

termőréteggel. 

 A helyszíni bejárás tapasztalata és a műholdas felvételek alapján látható, hogy az 

érintett területeken szántóföldi növénytermesztés és zártkerti gyümölcsösök, 

szőlősművelés folyik. A gazdálkodó szervezeteknek tevékenységükkel 

kapcsolatosan dokumentálási kötelezettségük van, ezt az illetékes Hatóságnak 

megküldik rendszeresen, ellenőrzés céljából. 

 

 Jelenlegi állapotában a vizsgálati területen szennyeződés nem várható, a helyszíni 

bejáráson meggyőződtünk róla, hogy illegális hulladékot nem helyeztek el a 

területen, ami a földtani közeget, és a talajt szennyezhetné. 

 

 Talaj és földtani közeg állapota 

 

 A talaj és a földtani közeg állapotának megismerése céljából a veszprémi TERRATEST 

Mérnöki Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) 2021. 03. 29-én feltárást végzett a tervezett 

beruházás területén. A Soka-1, Soka-2 jelű fúrásokból akkreditált talajmintavétel történt, 

melyeket az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 

balatonfűzfői vizsgáló laboratóriumába szállítottak és elemeztek. 

 

 A talajminta-vételi jegyzőkönyvet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 A 0,5 méter és 2,5 méter széles mélységből származó pontminták kijelölésekor az alábbi 

szempontokat vettük figyelembe: 
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- két különböző szintről származó minta hitelesebb eredményt mutat, és az esetleges 

szennyeződés mozgása is nyomon követhető; 

- a fúrások helyének kiválasztásánál a domborzati, talajvíz áramlási viszonyokat 

vettük figyelembe; 

- és arra törekedtünk, hogy minden egyes útszakaszból 1-1 minta reprezentálva 

legyen. 

 

 A mintavételi pontokat a 3. sz. mellékletben jegyzőkönyvben rögzítettük. 

 

 A talajmintákat az EGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 

vizsgáló laboratóriumában vizsgálták az alapvető szennyező komponensekre 

vonatkoztatva. 

 A vizsgálati jegyzőkönyvet teljes terjedelmében a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 Az eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvvM-EüM-FVH – a földtani közeg és a felszín 

alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről – szóló együttes rendelet alapján értelmeztük. 

 

 Összességében elmondható, hogy a legtöbb mért komponens tekintetében a minták 

szennyezőanyag koncentrációja olyan alacsony, hogy a vizsgálati módszer kimutathatósági 

határának közelében van. 

 

 A minták valamennyi szennyező komponens tekintetében a 6/2009. (IV. 14.) KvvM-EüM-

FVM együttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott B szennyezettségi határérték 

alatt maradnak jóval. 

 

 Következtetések 

 

- A vizsgálati területen a földtani közeg és a talaj alapállapota jó, szennyeződés nem 

detektálható. 

- Mivel a mintákban az ammónium komponens értékei is nagyon alacsonyak, így 

biztonsággal kimondható, hogy friss szennyeződés nem érte a területet. 
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- A csekély mennyiségű nitrát előfordulás az évtizedek óta folyt mezőgazdasági 

gyakorlattal hozható összefüggésbe, hiszen közismert, hogy az ammónium → nitrit 

→ nitrát természetben lezajló átalakulása következtében nitrát formájában 

jelentkezik a hosszú ideig tartó szerves szennyezés. 

 

 Talajvíz állapota 

 

 A MBFSZ közzétett talajvíz térképei alapján a vizsgálati területünkön, annak D-i részén 4-

8 m mélységben, míg az É-részén 8 m alatti mélységben a felszín alatt várható a 

talajvíztükör elérése*. 

 A talajvízszint mély elhelyezkedése miatt ez irányú feltárást nem végeztünk. Mivel a talaj 

nem szennyezett, ezért nagy biztonsággal kimondható, hogy a beruházás területén a 

talajvíz állapota is jó, szennyeződés nem várható. 

 

 *: talajvíz térképek 5. sz. melléklet 

 

6.1.2. Az építkezés hatásai 

 

 Talaj igénybevétele és terhelése 

 

 Az utak és a hozzá kapcsolódó parkoló építése, mint vonalas létesítmény csekély területi 

igénybevétellel jár. 

 Talaj igénybevétele az előkészítő munkák során valósul meg, amikor tereprendezéssel az 

érintett területről kitermelik a talajt és előtte a humuszréteget. A kitermelt humuszt és talajt 

külön-külön deponálják a területen történő újrafelhasználásig. A területen végzett 

tereprendezési és terepalakítási munkálatok, a termőtalaj bolygatásával járnak, melyek 

eredményeként a fizikai, kémiai tulajdonságai megváltoznak. Az építkezéskor igénybevett 

területen a talajképződési folyamata ideiglenesen a tereprendezési, építési, parkosítási 

feladatok idejére megszűnik, majd a területrendezés és az építés befejezése után újraindul a 

zöldfelületeken egy, az eredetitől eltérő talajtípust eredményezve. A kivitelezés során a 

nagytömegű munkagépek következtében a talaj tömörödik. Ennek mértékét a munkaterület 

kiterjedésének csökkentésével, és a munkaszervezés, munkavégzés optimalizálásával lehet 

csökkenteni. 
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 A munkaterületen az esetleges havária-helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell 

számolni. Ilyen esetben a talajba jutó szennyezőanyag mennyisége (max. az adott jármű 

tankjában lévő) korlátozott, az esemény azonnal észlelhető és a kárelhárítás azonnal 

megkezdhető. Ilyen esemény bekövetkezésének a valószínűsége rendkívül csekély, ezen 

kívül csak átmeneti, rövid ideig tartó és visszafordítható terhelést okozva. 

 

 Felszíni vizek 

 

 A tervezési területnek jelenleg nincs közvetlen kapcsolata természetes vagy mesterséges 

felszíni vizekkel. Az építési fázis nem jelent sem mennyiségi, sem minőségi igénybevételt 

a felszíni vizek tekintetében. 

 

 Felszín alatti vizek terhelése, igénybevétele 

 

 A felszín alatti vizek terhelése, igénybevétele kapcsán az alábbi hatásokkal számolunk 

 

- természetes beszivárgás változása, 

- havária események bekövetkezése. 

 

 Mivel a tervezett tevékenység kis területi igénybevétellel jár, a beépítés döntően vonalas 

létesítményként kis felületre korlátozódik, ezért a vizsgálati terület vízháztartására nincs 

jelentős hatással, a beszivárgási felület jelentősen nem csökken – ezért ebben az esetben 

jelentős változással nem számolunk. 

 Egy esetlegesen bekövetkező havária esemény közvetve jelentős hatással lehet, még ha a 

mélyen lévő talajvízszintet is figyelembe vesszük. 

 

 Ennek megelőzése és a vízkészlet védelme miatt a 6.1.5.1. fejezetben vízbázis védelmi 

intézkedéseket javasolunk. 

 

6.1.3. Üzemeltetés közben 
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 Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 

illetve a felszín alatti vizeket. Az esetleges felhalmozódó sómennyiség megváltoztathatja a 

talaj pH értékét és tápanyag összetételét, a talaj szikesedését idézi elő, valamint rossz 

vízvezetésű talajokon a növényzet károsodását okozhatja. Ennek kockázatát jelentős 

mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás viszonylag rövid ideig, jellemzően az út 

szélétől távolodva csökkenő koncentrációban. 

 

 A megfelelő víztelenítési megoldások hivatottak biztosítani, hogy minél kevesebb só 

tudjon pangó vízi körülmények között felhalmozódni és a lemosódó vizek biztonságosan 

elvezetésre kerüljenek. 

 

 A tervezett közlekedési létesítmények vegyes használatúak, ahol munkagépek, járművek is 

közlekedhetnek. Ezért ezen a szakaszon haváriák, kisebb balesetek előfordulása is 

valószínűsíthető. Az erre vonatkozó javaslatunka a 6.1.5. fejezetben ismertetjük. 

 

6.1.4. Felhagyás időszakában 

 

 A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben 

mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során 

várható hatásokkal, illetve a bontási munkálatok befejeződésével a teljes területet 

rekutiválni kell, aminek keretében talajlazítást kell végezni. A talaj minősége ez által 

helyreállításra kerül, feltételezve, hogy szennyező hatás a munkálatok idején nem éri. 

 

6.1.5. Havária esetén 

 

 Az alábbi rendkívüli események bekövetkezésével számolunk: 

- Az építkezés során munkagépek, szállítójárművek meghibásodása során következhet 

be havária, üzemanyaggal, kenőolajjal szennyeződhet a talaj és a földtani közeg. 

- A közutak sajnálatosan előforduló eseményei a közúti balesetek. A járművek 

ütközései, borulással járó sérülései következtében az útburkolatra és út menti padkára, 

árokba folyhat a sérült járműből kifolyt üzemanyag, kenőolaj, hidraulikai és 

hűtőfolyadékok. Ezek szintén haváriás eseménynek tekinthetők. 
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Haváriás esetekben a szokásos teendő a további kifolyás szivárgás megakadályozása, a 

szennyezés lokalizációja, felszínre került szennyezőanyag felitatása (kármentesítés) és a 

225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabály alapján 

kell a továbbiakban eljárni. 

 

6.1.5.1. Javasolt intézkedések 

 

 A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme miatt az alábbi intézkedéseket 

javasoljuk: 

- A kivitelezés során a munkaterületen a munkagépek és szállítójárművek 

üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése és bárminemű javítása legyen tiltva. 

- A kivitelezés során termőföld igénybevétele esetén gondoskodni kell a humuszos 

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. A letermelt humuszt a felhasználásukig 

szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni. 

- A humusz depóniákat felhasználásukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az 

ideiglenes depóniák felszínén a gyomosodást meg kell akadályozni a rövid időn belüli 

visszaterítésig. A gyomosodás ellen kaszálással kell védekezi, a maghozás előtti 

állapotban. 

- Az ideiglenes depóniák helyén, annak felszámolása után a talaj lazításával alakítandó 

ki a végleges állapot. 

- A munkálatok befejezését követően az időlegesen, pl. ideiglenes felvonulási helyek, 

konténerek által igénybevett termőföldek rekultivációját el kell végezni. 

- Építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatóak a 

szennyezés elkerülése érdekében, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. A 

kivitelezés során a technológiai fegyelem betartásával megakadályozható a 

szennyezőanyagok környezetbe jutása. 

- Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali 

intézkedést kell tenni. Az elfolyt szennyező anyagokat az átitatott közeggel (talaj) 

együtt zárt tároló edénybe kell gyűjteni és a 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 

előírásai alapján kell kezelni. A kivitelezés során a munkaterületen olajfelszívó 

anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére alkalmas eszközt és tározó edényzetet kell 

biztosítani a kivitelezőnek. 
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- A kivitelezés során csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelot 

ásványi nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag vagy ezek bármilyen arányú keveréke) 

használható fel. Az anyagnyerőhelyek kiválasztásánál az építési helyekhez közelebb 

esőket választották ki, a szállítási távolságok csökkentése érdekében. 

- Az útépítés során a talaj tömörödik, aminek a mértékét a munkaterület kiterjedésének 

csökkentésével, a szükséges mértékűnél szélesebb letaposás kerülésével, valamint a 

munkagépek minél rövidebb idejű terhelő hatásával és munkaszervezéssel lehet 

minimalizálni. Az építkezés befejezését követően a talajt talajlazítással rekultiválni 

kell. 

- A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében hangsúlyt kell helyezni a 

felszíni lefolyással esetlegesen tározó szennyeződések megelőzésére. Ennek 

érdekében: a közút felületét vízzáró burkolatú felülettel alakítják ki, csapadékvizek 

elvezetésére vízzáró burkolattal rendelkező árokrendszert építenek ki, az utat 

szegéllyel látják el. 

A környezeti elemek vizsgálatakor megállapítottuk, hogy az előre jelezhető környezeti 

hatások a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg 

vonatkozásában, mind az építési-kivitelezési, mind az üzemelési, mind a felhagyás 

fázisában SEMLEGESnek telinthetőek. 

 

6.2. Levegő környezeti hatások 

 

 A környezet állapota képezi azt a viszonyítási alapot, amellyel összevetve a várható 

helyzet mennyiségi és minőségi jellemzőivel az eredményeket értékelni lehet. A környezeti 

alapállapot és a tervezett tevékenység megkezdése utáni várható állapot különbsége ad 

objektív támpontot a környezeti hatások értékeléséhez. 

 

 A várható hatások minősítését az MI 1345-1990 jelű műszaki irányelvben leírtak szerint 

végeztük, a várhatóm változásokat minősítési kategória alapján jeleztük előre. 

Levegőminőségre gyakorolt hatások vizsgálata 

 

A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet határozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a védelmi övezet kialakítását határozza 

meg. A további vonatkozó előírásokat a légszennyezettségi határértékekről szóló 4/20112. 



30 

 

(I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet intézkedik. 

6.2.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

6.2.1.1.Éghajlati viszonyok 

 A terület vizsgálata során az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait, valamint a 

meteoblue által készített éghajlati modelleket alkalmaztuk. 

 

 A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 méternek, az évi 

középhőmérsékletet pedig 12,6 oC-nak vettük. 

 A széljárást a meteoblue modellezése alapján az alábbiak szerint vettük figyelembe: 

 

 

 
 

 Látható, hogy az uralkodó szélirány ÉNy-i, és a szélsebesség maximális értéke a 61 km/h-

át is meghaladhatja, az uralkodó szélsebesség viszont nem haladja meg az 5 km/h-át.  

 Az extrém szélsebesség csak az esetek 0,3%-ában tapasztalható, a számításainkat a 

leggyakoribb szélsebességre (5 km/h, 34,2%) végeztük el.  

 A jellemzői alapján a légköri stabilitást semleges és enyhén stabil közötti állapotra 

értékeltük. 
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6.2.1.2. Alapállapot 

 

 

 Az érintett területről levegőminőségi adatok nem állnak rendelkezésre az OLM 

mérőhálózata által. A legközelebbi mérőpontok Ajka és Pápa településen található, 

amelyek alapján megbízható becslést nem lehet készíteni, ezért az alapállapot 

meghatározásához modellezési számításokat végeztünk a terület forrásainak 

figyelembevételével. A helyszíni felmérések során egyértelműsíthető volt, hogy a terület 

levegőminőségét elsődlegesen a közúti forgalom kibocsátása alakítja. Beruházás közvetlen 

közelében mezőgazdasági területek találhatóak, lakóterület nem található a beruházás 1,4 

km-es körzetében, a lakóépületektől való távolság miatt a fűtési végtermékek hatása 

elhanyagolhatónak tekinthető a területen. A terület ipari kibocsátástól mentes. 

 Ennek megfelelően a létesítés területének alapállapotát a közúti kibocsátás modellezése 

alapján határoztuk meg. 

 A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe.  

 A vizsgálat során az alábbi objektumok terheltségét vizsgáltuk kiemelten: 

 

 Somlójenő, 1041/2 hrsz-on található Kancellár Pincészet (V1), 

 

 Somlójenő, 1242 hrsz-on található Tornai Pincészet (V2). 

 

A modell számításokat az alábbi forgalmi adatok alapján végeztük el: 
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bekötőút 

Mellék 

utak 
- 60 0 0 5 1 0 0 0 10 

Föld 

utak 
- 30 0 0 5 0 0 0 0 5 

 

 

A forgalmi és kibocsátási adatok alapján az építési terület és a vizsgálati pontokon is 

elhanyagolható mértékű kibocsátás állapítható meg: 

 

 

Paraméter Építési 

terület 

V1 V2 

CO [µg/m3] < 1 < 1 < 1 

NOX [µg/m3] < 1 < 1 < 1 

PM [µg/m3] < 1 < 1 < 1 

Levegőterheltségi 

zóna 

F F F 

 

 

6.2.2. Az építkezés hatótényezőinek és várható hatásának előzetes becslése 

 

 A kivitelezés során az alábbi légszennyező hatásokkal kell számolni: 

 

- a földmunkák és az alapozás során az építési területen fellépő kiporzás nyomán, 

- munkagépek, szállítójárművek emissziójából. 

 

 Az építés során felszabaduló légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik a 

közvetlen környezetet. Ennek hatása tartós vagy maradandó, kockázata viszonylag 

alacsony és csak a kivitelezési időszakra korlátozódik. A földmunkák közben levegőbe 

kerülő ülepedő por által okozott szennyezés a terület talajviszonyainak ismeretében 

számszerűsíthető. 

 

6.2.2.1. Elméleti háttér 

 

 A levegő terhelés számításának módja 
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 A levegő terhelés számítása során két típusú forrást vettünk figyelembe, az építkezés során 

felkeveredő por terhelést és a munkagépek általi károsanyag kibocsátást.  

 

 Porterhelés számítása 

 

 A vizsgált terület földtani és felszíni viszonyait tekintve a legkisebb porszemcsék átlagos mérete 

közelítőleg 80 μm-nek vehető, és ezen szemcsék kiülepedési sebessége gravitációs térben a Stokes-

formula szerint az alábbi módszerrel határozható meg:  

 ahol: 

ηl – a levegő dinamikai viszkozitása (17,2×10-6) Pa s 

ρl – a levegő sűrűsége (1,29 kg/m3) 

ρp – a por sűrűsége (1500 kg/m3) 

d – a porszemcse átmérője (8×10-5 m) 

g – a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2) 

 

 Munkagépek kibocsátásának számítása 

 

 A munkagépek kibocsátását a KTI által készített járműstatisztikai tanulmány alapján 

határoztuk meg. 

 

 A terjedés számítást és annak ellenőrzését a Wölfel cég Immi modellező rendszere 

segítségével végeztük. 

 

 A modell számítási módja a zaj terjedés számításhoz hasonló módon történt. A zaj 

terjedéssel szemben viszont nem lehetett elhanyagolni a meteorológiai paraméterek 

hatását, a légköri stabilitásnak és a légmozgásnak jelentős szerepe van a légszennyező 

komponensek terjedésében. 

 

 A szoftver a felületi forrásokat 1×1 m-es elemekre bontva kezelte, a területet 1x1 méteres 

receptorhálóra osztotta, amely segítségével a terjedés meghatározása történt.  

 

 A receptorháló sarokpontjain került meghatározásra a forrásból érkező szennyezőanyag 

koncentrációja, az alábbi összefüggés alapján (Gauss modell): 

  gdρρ
η

=v lp

l




2

18

1
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 Ahol: 

 R: a forrástól mért távolságban észlelt koncentráció, 

 H: a füstfáklya középvonalának magassága, 

 σy, σy: y és z irányban fellépő standard szórások. 

 u: átlagos szélsebesség, 

 Q: a szennyezőanyag kibocsátása 

 

 Gépjárművek kibocsátásának meghatározása 

 

A gépjárművek kibocsátását a szén-monoxid, nitrogén-oxidra és szilárd részecskékre nézve 

vizsgáltuk az alábbi kibocsátási paraméterek alapján: 

 

 

 

Sebesség 

[km/h] 

Szén-monoxid 

[g/km] 

Nitrogén-oxid 

[g/km] 

Részecske 

[g/km] 

Szgk. Busz Tgk. Szgk. Busz Tgk. Szgk. Busz Tgk. 

5 41,6 25,1 26,74 1,4 8,51 9,37 0,299 3,31 3,15 

30 16,1 12 12,94 1,33 5,66 6,25 0,142 1,85 1,76 

50 10,1 9,56 9,18 1,42 5,46 5,99 0,105 1,63 1,56 

90 5,35 6,54 6,95 2,21 8,22 9,07 0,118 1,89 1,8 

110 8,12 6,54 6,95 2,6 8,22 9,07 0,137 1,89 1,8 

 

6.2.2.2. Számítási eredmények 

 

 Szállópor szennyezés 

 A szállópor terjedésének számolását az előző fejezetben ismertetett Stokes-formula 

segítségével határoztuk meg. 
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 Az ülepedési sebesség ez alapján 0,3 m/s-nak vehető, a maximális kiporzási magasságot 3 

m-nek vettük, ez alapján a felvert por kiülepedési ideje: 

 

 

 

 A vizsgált szélsebességet nézve, 5 km/h szél esetén a porszemcsék által megtett maximális 

távolság: 

 

 

 A maximális szélsebesség esetén ez a távolság az alábbira nőhet: 

 

 

 

 A számított értékek mindkét esetben az építkezés közvetlen közelében okozhatnak 

problémát. A számítások száraz por ülepedésére és felkeveredésére vonatkoznak, az 

ülepedési úthossz és a kiporzás mértéke is jelentősen csökkenthető a munkafelületek 

nedvesítésével. 

 

 Munkagépek levegő terhelése 

 

 A KTI járműstatisztikai tanulmánya alapján a tehergépkocsik emisszióját az alábbiakban 

határoztuk meg: 

 

Üzemmód 

[km/h] 

Szén-

monoxid 

CO 

[g/km] 

Szén-

hidrogéne

k 

CH (FID) 

[g/km] 

Nitrogén-

oxid 

NO2 

[g/km] 

Kén-

dioxid 

SO2 

[g/km] 

Részecske 

PM10 

[g/km] 

Szén-

dioxid 

CO2 

[g/km] 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 
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A kibocsátások vizsgálati pontra vonatkoztatott értékét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Komponens V1 V2 

CO [µg/m3] 0,4 0,057 

NOX [µg/m3] 0,056 0,015 

PM10 [µg/m3] < 0,01 < 0,01 

 

 

Hatásterület lehatárolása 

 A levegővédelmi hatásterület lehatárolását a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás adja, 

ahol: 

 

 az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

 a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

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

 

 A levegőterhelhetősége a légszennyezettségi határérték és a levegő alapállapotának 

különbsége. 

 Jelen esetben hatásterületként a határérték 10%-ánál nagyobb koncentrációval érintett 

területeket tekintettük. 

 

 A vizsgált esetben a levegő terhelhetőségét a vizsgált komponensekre az alábbiakban 

határoztuk meg: 

 

Komponens Alapállapot Határérték Terhelhetőség 
Hatásterületi 

koncentráció 

CO [µg/m3] 0 10 000 10 000 1000+ 

NOX [µg/m3] 0 85 85 20+ 

PM10 [µg/m3] 0 50 50 5+ 

 

 A számított értékek közül egyik komponens sem haladja meg a hatásterületi koncentráció 

mértékét. 
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6.2.3. Az üzemeltetés hatótényezőinek és várható hatásainak előzetes becslése 

 

 Forgalom növekedés levegő terhelése 

 

 A működési fázis levegőterhelésének a kialakítandó 50 parkolóhely megközelítését és 

használatát vettük alapul.  

 A KTI járműstatisztikai tanulmánya alapján a személygépkocsik emisszióját az 

alábbiakban határoztuk meg: 

Üzemmód 

[km/h] 

Szén-

monoxid 

CO 

[g/km] 

Szén-

hidrogének 

CH (FID) 

[g/km] 

Nitrogén-

oxid 

NO2 

[g/km] 

Kén-

dioxid 

SO2 

[g/km] 

Részecske 

PM10 

[g/km] 

Szén-

dioxid 

CO2 

[g/km] 

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142 194,7 

 

A kibocsátások vizsgálati pontra vonatkoztatott értékét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Komponens V1 V2 

CO [µg/m3] 0,83 0,063 

NOX [µg/m3] 0,079 0,016 

PM10 [µg/m3] < 0,01 < 0,01 

 

 

 Hatásterület lehatárolása 

 

 A levegővédelmi hatásterület lehatárolását a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás adja, 

ahol: 

 az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

 a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

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

 

 A levegőterhelhetősége a légszennyezettségi határérték és a levegő alapállapotának 

különbsége. 

 Jelen esetben hatásterületként a határérték 10%-ánál nagyobb koncentrációval érintett 

területeket tekintettük. 

 A vizsgált esetben a levegő terhelhetőségét a vizsgált komponensekre az alábbiakban 

határoztuk meg: 
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Komponens Alapállapot Határérték Terhelhetőség 
Hatásterületi 

koncentráció 

CO [µg/m3] 0 10 000 10 000 1000+ 

NOX [µg/m3] 0 85 85 20+ 

PM10 [µg/m3] 0 50 50 5+ 

 

 A számított értékek közül egyik komponens sem haladja meg a hatásterületi koncentráció 

mértékét. 

 

Összefoglalás 

 

 A vizsgált terület levegőminőségét egyértelműen a közúti kibocsátás határozza meg, a 

terület jelentős részén lakóingatlanok, állandó használatban lévő fűtött ingatlanok nem 

találhatóak. A vizsgálat során az alapállapotot a közúti kibocsátás modellezésével 

állapítottuk meg. 

 Az építési folyamatok hatásánál alapvetően két típusú diffúz forrást feltételeztünk, a 

munkagépek általi por felkeveredését és a munkagépek károsanyag kibocsátását.  

 A porszennyezés hatása átlagos szélviszonyok esetén minimálisnak tekinthető, ami tovább 

csökkenthető a terület rendszeres nedvesítésével, amivel akár teljesen kizárható is.  

 Ezek alapján elmondható, hogy az építkezés során felkeveredő por hatása a környezetére 

SEMLEGES-nek minősíthető. 

 A munkagépek kibocsátása során, vizsgálatra került a szén-monoxid, nitrogén-oxidok és a 

szilárd részecske kibocsátás, azonban ezek koncentrációja minimális. A hatásterület 

lehatárolás során a határérték 10%-át tekintettük küszöbértéknek, amelyet egyik 

komponens sem haladt meg. 

 A számítások során azt a legrosszabb lehetőséget vettük figyelembe, amikor az építési 

területen tartózkodik járó motorral az összes munkagép, valamint a személyszállításra 

használt járművek is, ezzel túlbiztosítva a számított értékeket. Az eredmények alapján 

azonban még így is elhanyagolható mértékű kibocsátás várható. 

 Az előzőek alapján megállapítható, hogy a munkagépek károsanyag kibocsátása az 

építési folyamatok során SEMLEGES-nek minősíthető.  

 A működés vizsgálata során a kialakítandó parkolóhelyek megközelítését és telítődésének 

hatását vizsgáltuk, azonban az előző esetekhez hasonlóan a terület állapotából és a kis 

mennyiségű forgalomból adódóan a kibocsátás ebben az esetben is elhanyagolható 

mértékű.  
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 Az előzőek alapján megállapítható, hogy a többletforgalom károsanyag kibocsátása 

SEMLEGES-nek minősíthető.  

 

6.2.4. A felhagyás várható környezeti hatásai 

 

 A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez 

hasonló mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak 

átmenetileg lesz érzékelhető és várhatóan nem okoz határérték feletti környezeti terhelést. 

Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, 

valamint a durva földmunkákból (pl. rekultivációhoz szükségessé váló tereprendezés) 

származhatott. 

 Levegő tisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból kedvezőtlen jelentős hatás nem 

várható. 

 

6.2.5. Javasolt védelmi intézkedések 

 

Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

Az anyagnyerő helyeket a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani és a szállítási 

útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni. 

Az építéshez használt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb, 

a lakott területektől távol kell kijelölni, és kerülni kell a fölösleges mozgásokat a környező 

utakon. 

A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 

célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

 

A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban 

előírt levegővédelmi követelményeknek. 

A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a 

légszennyező anyag kibocsátásokat. 

A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 
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Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a 

mozgatott anyag porterhelést ne okozzon. 

Szükség esetén, a munkaterületen locsolással kell csökkenteni a kiporzást, erre alkalmas 

eszköz biztosításával. 

A megépített szakaszoknál a rézsűket minél hamarabb füvesíteni kell, és növénytelepítést 

végezni a kiporzás csökkentése céljából. 

 

6.3. Hulladék keletkezése, kezelése 

6.3.1. Jelenlegi állapot 

 

A beruházás tervezett helyszínén hulladék előfordulásával nem számolunk. 

A tervezett beruházás hulladéklerakó telepet vagy felhagyott, illetve rekultivált 

hulladéklerakó területét nem érinti. 

 

6.3.2. Az építkezés hulladékai 

 

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési szerződésben meg kell nevezni az 

építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő – elszállítására kötelezett megnevezését. A Korm. rendelet értelmében a kivitelező 

feladata az építési munkaterületen keletkezett építési hulladékok nyilvántartása, azaz 

mennyiségének, fajtájának folyamatos rögzítése az építési naplóban. A hulladékokat a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. számú melléklete szerint kell besorolni, a 

nyilvántartást pedig a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint szükséges vezetni. 

 

Az építtetőnek gondoskodnia kell a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben 

előírt „az építési és bontási hulladék kezelése” címszó alatt szereplő előírások betartásáról. 

Az építkezés alatt keletkező veszélyes hulladékokat 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek 

megfelelően elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni. 

Az építési és bontási hulladékok csoportosítását a 45/004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Ha bármely hulladékcsoport mennyisége eléri a rendelet 1. számú melléklete szerinti 

táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz 

tartozó hulladékot elkülönítetten gyűjteni a hulladékkezelőnek történő átadásig, illetve az 
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építési tevékenység befejezését követően a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. 

melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni az építés során 

ténylegesen keletkezett hulladékról. 

 

A felelős műszaki vezető döntése alapján az építési hulladék a keletkezés helyszínén 

építőanyagként felhasználható, ezt azonban rögzíteni kell az építési naplóban. Az építési 

helyszínen kívül csak akkor használható fel építőanyagként, ha előzetesen arra feljogosított 

szervezet, pl.: az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. beépítésre 

alkalmasnak minősíti, ennek híján építési hulladékként kezelendő. 

 

Az építési munkálatok lezárulását követően az ideiglenes felvonulási területeken hulladék 

nem hagyható hátra. 

 

Az építési tevékenység során a hulladékjegyzékről szóló72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerinti építési és bontási hulladék, a kivitelezéshez használt anyagok, a járművek 

karbantartásából származó hulladék, valamint kommunális hulladék keletkezésével kell 

számolni. (Ezen hulladékok mennyiségét jelen tervezési fázisban nem tudjuk 

megbecsülni.) 

 

Az építés során az alábbi hulladékok keletkezésével számolunk: 

 

Azonosító kód Megnevezés 

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 

vagy lakk-hulladékok 

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok hulladékai 

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika 

olajok 

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

kenőolajok 

13 05 88* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételi kompozit csomagolási hulladékok 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek 

különböznek a 15 02 02-től 

16 01 03 gumiabroncs 

17 01 01 beton 

17 01 02 téglák 

17 01 03 cserép, kerámiák 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

17 03 02 bitumen keverék, amelyek különböznek a 03 01-től 

17 04 02 alumínium 

17 04 05 építési és bontási hulladék, vas és acél 

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

17 09 04 építési és bontási hulladék, kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 07 09 02 és 07 09 03-tól 

20 02 01 kerti hulladékok, biológiai lebomló hulladékok 

20 02 02 kerti hulladékok, talaj és kövek 

20 02 03 kerti hulladékok, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 

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

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 

20 03 07 lom hulladék 

20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 
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*veszélyes anyagok 

 

A hulladék gyűjtőhelyet, vagy edényzetet el kell látni jól látható, időjárásnak ellenálló 

felirattal, mely tartalmazza a hulladék azonosító kódját és megnevezését. 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtőhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól 

elkülönítetten kel történjen. Burkolatlan gyűjtőhely csak akkor engedélyezett, ha nem 

veszélyes hulladékokra vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzőiből adódóan 

normál időjárási körülmények között a környezetre nem jelent kockázatot. 

 

A Ht. 65. §-a alapján a hulladék termelőjének az előírásoknak megfelelően a keletkező 

hulladékról a telephelyén típus szerint nyilvántartást kell vezetni. 

A várható képződő hulladék nagy része nem veszélyes hulladék. 

A keletkező, 17-es főcsoportba tartozó hulladékok nem tekinthetők veszélyes hulladéknak, 

ezért elhelyezhetők az érintett településekhez legközelebbi hulladéklerakóban. Továbbá a 

nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű 

elkülönítetten gyűjteni, majd értékesíteni, hasznosítani. 

A kivitelezés során keletkező inert hulladékok – mivel jelentős fizikai kémiai és biológiai 

átalakuláson nem mennek át – válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően 

felhasználásra kerülhetnek utak, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új 

asztalt keverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, töltőanyagként. Inert 

hulladéklerakóba történő szállításuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben 

anyagában történő hasznosításra nincs mód. A felelős műszaki vezető – a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint dönt az építési területről származó bontott építési 

anyagok további kezeléséről. 

 

Az esetleges bontási munkálatok során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

melléklete szerint kiállított bontási hulladék elszámolást a Környezetvédelmi Hatóságnak 

be kell nyújtani. 

 

Az épületek létesítése során vegyes építési törmelék keletkezésével számolunk, melyek 

kezelőnek történő átadásáról a környezethasználó gondoskodni fog. 
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Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 12. §. (2) bekezdés c) pontja alapján a vállalkozó 

kivitelező feladatai között szerepel egyebek mellett az építési munkaterületen keletkezett 

építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési 

naplóban. A 191/2009. Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerint a vállalkozó kivitelező a 

saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. 

 

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapján a felelős műszaki 

vezetőnek kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló 

alapján az említet rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az 

építtetőnek történő átadása. 

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerződésnek 

tartalmaznia kell az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését. 

 

A keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége ha meghaladja a a45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében foglalt mennyiségi 

küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék 

további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól 

elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletének I. számú melléklet szerinti 

táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt 

kötelezettségek alól. 

 

Az építési munkák során veszélyes hulladékok elsősorban a gépek, berendezések 

üzemeléséhez kapcsolódóan, illetve a karbantartási tevékenységekből, valamint havária 

esetén keletkezhetnek (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványai, 

olajtartalmú hulladékok, stb.). A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

2. sz. mellékletében (*)-gal megjelölt hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet előírásait kell betartani. 
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Kommunális hulladék keletkezésére elsősorban az építési fázisban kell számítani. 

Mennyiségük jelenlegi tervezési fázisban nem becsülhető, a munkavállalók létszámától 

függ. 

Szilárd kommunális hulladék a felvonulási terület szociális és irodahelyiségeiben 

keletkezik. Megfelelő gyűjtésről (ideértve a szelektív hulladékgyűjtést is), időszakos 

elszállításukról közműszolgáltató felé gondoskodni kell. A szilárd kommunális hulladék 

megfelelő gyűjtésére a munkaterületen szabványos edényzetek kihelyezése szükséges. A 

folyékony kommunális hulladék gyűjtésére az építési területeken telepített mobil WC-kben 

kerül sor. 

 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

A hulladékok elszállítása minden esetben engedéllyel rendelkező átvevő telephelyére kell 

történjen, a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladék 

hasznosítással történő kezelési módját előnyben részesítve. 

 

6.3.3. Az üzemeltetés hulladékai 

 

A tervezett beruházás területén – a kiépülést és használatba vételt követően – kis 

mennyiségben veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezek 

fajtája jelenleg csak részben ismert, illetve tapasztalat alapján becsülhető. 

Közvetett hatásterületük az út területe, közvetett hatásterületük a keletkezés helyétől a 

végleges elhelyezés helyéig tart. 

 

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni, 

melyben elő kell írni a vonatkozó jogszabályok szerint a gyűjtésre, kezelésre, 

nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozókat. 

 

Az útszakasz üzemelése során az alábbi tevékenységekből keletkezhet hulladék: 

- az út szerelvényeinek karbantartása és javítása (korlátok, oszlopok festése és 

mosása), 

- utat szegélyező zöldfelület gondozása, 
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- kommunális hulladék elszállítása, 

- az útfelület javítása (kitermelt aszfalt), 

- esetleges havária események, balesetek. 

 

Keletkező nem veszélyes hulladékok: 

 

Nem veszélyes hulladék 

Megnevezése Azonosító 

kód 

Keletkezés helye Javaslat kezelésre 

Biológiailag lebomló 

hulladékok 

20 02 01 Utat szegélyező 

zöldfelület karbantartása 

Komposztálásra történő 

átadás 

Egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 

20 03 01 Illegális hulladéklerakás, 

közlekedés során utasok 

által elhagyott hulladék 

Lerakóba történő 

elhelyezés 

Úttisztításból származó 

maradék hulladék 

20 03 03 Úttisztítás, karbantartás Lerakóba történő 

elhelyezés 

Alumínium 17 04 02 Károsodott 

útszerelvények 

karbantartása, cseréje 

Hasznosítás 

Fémek (pl. vashulladék) 20 01 40 Károsodott 

útszerelvények 

karbantartása, cseréje 

Hasznosítás 

Hulladékká vált 

gumiabroncsok 

16 01 03 Illegális hulladéklerakás Hasznosítás 

 

Keletkező veszélyes hulladékok: 

 

Elsősorban a karbantartási tevékenységek során a fenti táblázatban feltüntetett, csillaggal 

jelölt veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni. Veszélyes hulladékok 

keletkezése nagy mennyiségen előre láthatóan nem várható. 
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6.3.4. A felhagyás időszakában 

 

A létesítmény felhagyása nem várható. Az esetleges felhagyás miatti bontási munkák során 

a kivitelezési munkálatokhoz hasonló volumenű építési-bontási hulladékok keletkezhetnek, 

amelyek a megfelelő jogszabályok betartásával környezetszennyezést nem okozhatnak. 

Amennyiben a létesítmény felhagyása bekövetkezik, úgy kötelező lefolytatni az akkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyeztetést a bontási tevékenységre 

vonatkozóan. 

 

6.4. Zaj- és rezgésviszonyok hatásainak vizsgálata 

 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének 

meghatározása és értékelése, és szükség esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés 

csökkentésére alkalmazható intézkedésekre, azok hatására és védendő területen várható 

hatás mértékének bemutatásával. 

 

Hatásterület 

 

Zajvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált terület) 

azon része tekintendő 

- közvetlen hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítmény zajterhelést vagy 

zajterhelés-változást, 

- kapcsolódó utak hatásterületének, amelyen a tervezett létesítményhez kapcsolódó 

járműforgalom járulékos zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. 

 

A közvetlen hatásterület zajviszonyait vizsgáltuk az alábbi időszakokban: 

 

- jelenlegi állapot (alapállapot), 

- építés, kivitelezés, 

- üzemelés, 

- felhagyás során. 
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A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült, a környezeti zaj-és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § 

előírásai szerint. A tervezési területet térkép mellékleteken szemléltetjük. 

 

 A zajterhelés számításának módja 

 

 A zajvédelmi számításnál és a későbbiekben a területi határértékek teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges számításokat a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet és az MSZ 

15036:2002 szabványok alapján végeztük, illetve a zajtérkép készítéséhez a Wölfel cég 

IMMI modellező szoftverét használtuk, amely ugyanezeket a számítási módszereket 

alkalmazza. 

 

 A talaj és meteorológiai jellemzőktől eltekintettünk, mellyel a biztonság irányában tértünk 

el a valóságtól, azonban a levegő hangelnyelését a viszonylag nagy távolságok miatt, 

valamint a növényzet csillapító hatását a közelben lévő nagyobb erdőterületek miatt 

figyelembe vettük. 

 

 A modellező rendszer a terjedésszámítási részeredmények logaritmikus összegzésével 

számította a receptorháló sarokpontjain és a vizsgálati pontoknál jelentkező zajterhelést. A 

hangnyomásszinteket egy a receptorháló 1 m-es celláinak sarokpontjaira számítottuk ki 

azon kívül, hogy a legközelebbi védendő épületekre megtörténtek a pontos számítások. A 

receptorháló alapján a terület és környezetének zajterhelése vizuálisan könnyen átlátható.  

 

 A szoftver a felületi forrásokat 1×1 m-es elemekre bontva kezelte, az épületek 

homlokzatáról történő visszaverődésnél pedig 1 dB-es veszteséggel számolt. 

 

 Mivel a vizsgálati pontok távolsága a zajforrásoktól nagyobb, mint a sugárzó 

felületegységek egyenértékű átmérőjének másfélszerese, ezért azok pontforrásként 

kezelhetők, így a létrehozott zajszint az alábbi összefüggéssel számítható:  

 

LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ – Kn 

 

ahol:  
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  Lw : a zajforrások összegzett A-hangnyomásszintje 

  KΩ : a sugárzási térszög miatti korrekció, hangvisszaverő felületek hatása 

  Kd : a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 

  KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

  Km : a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

  KZ : a zajárnyékoló hatást kifejező korrekció 

  Kn : a növényzet és beépítettség csillapító hatása 

 

 A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

 

 KΩ (a sugárzási térszög miatti korrekció) számítását a szoftver a tükörforrások elve 

alapján végzi a visszaverő felületek pontos geometriájának figyelembevételével. A 

létesítmény területét és környezetét hangvisszaverőnek feltételeztük, 1 dB-es 

veszteségi tényezővel véve figyelembe a változatos felületekről történő 

visszaverődést. 

 

 Kd (távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció) számítása a 

következő összefüggés alapján történt: 

 

 

 

ahol:  

s0 : a vonatkoztatási távolság (1 m) 

 st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  

 A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 

táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) 

és relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges 

értéke a távolság arányában adódik. 

 Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) 

számítása a következő összefüggés alapján történt: 
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ahol: 

st: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága 

hm: a terjedési út közepes föld feletti magassága 

 KZ számítása a következő összefüggés alapján történt: 

 

 
ahol  

KW: beiktatási veszteség 500 Hz-en [dB] 

 z: hangútkülönbség, z = dA + dQ + e – st   [m] 

 dA: úthossz az akadály tetejétől az észlelési pontig  

 dQ: úthossz a forrástól az akadály tetejéig 

 e: az akadály vastagsága [m],  

 st: a forrás és az észlelő közötti távolság légvonalban [m] 

 SW : 2000 [m], ha z > 0  

 

 A zajterhelés ábrázolásának módja 

 

 A modellezési számítások eredményeit a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapján 

ábrázoltuk, a rendeletben foglalt színek szerint: 

 

 35 dB alatt világoszöld 

 35-40 dB között zöld 

 40-45 dB között sötétzöld 

 45-50 dB között sárga 

 50-55 dB között okkersárga 

 55-60 dB között narancssárga 

 60-65 dB között cinóber 

 65-70 dB között kármin 

 70-75 dB között lila 

 75-80 dB között kék 

 80-85 dB között sötétkék. 

 

 Számítási módszerek, felhasznált irodalom 
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 IMMI német grafikus számítógépes program. 

 Alkalmazott szabványok, előírások: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 

- MSZ 1850/1-98 sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése – szabvány, 

- e-UT 03.07.42. sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás, 

- MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány, 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet, 

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 

 

 Adatok hiánya, bizonytalansága 

 

 A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 

összefüggésben: 

 

- forgalmi prognózis, 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása (különösen éjjel), 

- járművek, munkagépek zajemissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zajszámítási szabványok, 

- útburkolat állapota, 

- stb. 

 

 A forgalmi prognózis bizonytalansága alapján a zajvédelmi számítás pontossága ± 1-2 dB-

re becsülhető. 

 A járművek zajemissziója távlatban csökkenni fog, így a jelen szabvánnyal számított 

értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év távlatában várható. 

 A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 

biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges imissziós terhelések, 
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védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 

bemutatottak. 

 

6.4.1. Jelenlegi állapot 

 

A terület alapállapotának meghatározásához felmérésre került a terület zajvédelmi állapota. A 

helyszíne szemlék során megállapítható volt, hogy a területet ipari kibocsátás nem szennyezi, 

a környezet zaj- és rezgésvédelmi viszonyait egyértelműen a közúti közlekedés kibocsátása 

határozza meg.  

A beruházás céljának megfelelően a közúti kibocsátás hatását vizsgáltuk alapállapot 

felvételéhez, amelyet a forgalmi adatok alapján vettünk figyelembe, a 8 sz. főút, a 8411 sz. 

összekötő út és 84105 sz. bekötőút forgalmi adatait a Magyar Közút közúti jármű statisztikája 

alapján vettük figyelembe, a mellékutak és földutak terhelését forgalomszámlálás alapján 

egységesen a legnagyobb értékkel vettük figyelembe az alábbiak szerint: 

 

Út Szelvény 

Akusztikai 

simasági 

osztály 

I. 

[j/nap] 

II. 

[j/nap] 

III. 

[j/nap] 

Lw 

[dB] 

Leq(7,5) 

[dB] 

8. sz. főút 94+232 A 6465 309 893 85,7 73,0 

8411. sz. 

összekötő 

út 

3+600 B 719 47 24 75,9 63,2 

84105. 

sz. 

bekötőút 

0+65 B 627 777 7 77,9 65,2 

Mellék 

utak 
- C 62 15 1 61,0 48,3 

Föld 

utak 
- D 29 10 0 46,5 59,2 

 

 A táblázatban szereplő forgalmi adatokat az „ÚT 2-1.302:200” műszaki előírás szerinti 

akusztikai jármű kategóriák szerint adtuk meg. 
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 Az építési terület környezetére mezőgazdasági művelésű területek jellemzőek, 

lakóingatlant közvetlenül nem érint. A legközelebbi lakóépületekre, szolgáltató épületekre 

és a beruházó ingatlanára vizsgálati pontot vettünk fel.  

 A vizsgálat során az alábbi objektumok terheltségét vizsgáltuk kiemelten: 

 Somlójenő, 1041/2 hrsz-on található Kancellár Pincészet (V1), 

 Somlójenő, 1242 hrsz-on található Tornai Pincészet (V2). 

 A vizsgálati pontokra vonatkozó alapállapot értékeket és határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet alapján vizsgáltuk és az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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V1 Gazdasági terület 47,49 65 70 

V2 Gazdasági terület 46,61 65 70 

 

 A parkoló és út rekonstrukciót követően a használatból eredő zajhatások a közlekedési 

zajforrások közé tartoznak, ezért az alapállapot meghatározásához a közlekedési 

zajkibocsátás modellezését vettük figyelembe.  

 Az építési, kivitelezési munkákra vonatkozó határértékeket a jogszabály 2. sz. melléklete 

alapján, 1 hónap feletti, de 1 éven belüli munkavégzésre határoztuk meg.  

 

6.4.2. Az építés hatásai 

 

 A létesítési folyamat kizárólag nappali munkavégzés mellett tervezett, ezért a vizsgálat 

során eltekintettünk az éjszakai zajhatások vizsgálatától. 

 A létesítési folyamat várható zajhatása során az alábbi folyamatokat és hatásokat 

vizsgáltuk: 

 Földmunka 

 

 Pályaszerkezet építés 
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 Építés közlekedésre gyakorolt hatása 

Építési folyamatok kibocsátása 
 

 A munkagépek, és azok kibocsátását az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: 

 

Földmunka: Összesített kibocsátás: Law= 109,2 dB 

Géptípus 
Munkagépek 

száma [db] 

Munkaidő 

[h] 

Elhaladás d=7,5 m 
Law 

[dB] Leq [dB] 
SEL 

[dB] 

tmin 

[sec] 

Kotrógép mélyásó 

szerelékkel 
1 8 69,9 90,7 2 95,4 

Liebherr-541 

homlokrakodó 
1 6 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 

vibrohenger 
1 8 74,9 95,8 2,04 100,4 

Tátra billanős tgk 2 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

       
Pályaszerkezet 

építés: 
Összesített kibocsátás: Law= 109,6 dB 

Géptípus 
Munkagépek 

száma [db] 

Munkaidő 

[h] 

Elhaladás d=7,5 m 
Law 

[dB] Leq [dB] 
SEL 

[dB] 

tmin 

[sec] 

Liebherr-541 

homlokrakodó 
1 6 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 

vibrohenger 
1 8 74,9 95,8 2,04 100,4 

F-105 A gréder 1 5 75 92,2 0,52 100,5 

Tátra billenős tgk 2 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

 

Az összesített kibocsátási adatok alapján látható, hogy a pályaszerkezet építés során 

alkalmazott munkagépek összesített kibocsátása tekinthető kritikus zajkibocsátónak. 

A számítások során a munkagépek egyszerre történő üzemeltetését vettük alapul, amit a teljes 

építéssel érintett területre felületi forrásként vettünk figyelembe  

Határérték teljesülésének vizsgálata 
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 Az előző fejezetben ismertetett kibocsátási értékek alapján meghatározásra került a 

vizsgálati pontokat érő zajterhelés mértéke. A modellező szoftver által számított értékek 

ellenőrzését az előző fejezetekben ismertetett szabványosított számítási módszerekkel 

ellenőriztük, az ellenőrzés során kizárólag a távolság okozta csökkenést vettük figyelembe 

a maximális térszög korrekciós érték mellett: 

 

LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ – Kn 

 

Paraméter V1 V2 

Távolság [m] 17 610 

Lw [dB(A)] 109,6 109,6 

KΩ [dB(A)] 9 9 

Kd [dB(A)] 35,61 49,85 

KL [dB(A)] 0 

 

0 

Km [dB(A)] 0 0 

KZ [dB(A)] 0 0 

Kn [dB(A)] 0 0 

LAM [dB(A)] Számított 82,96 46,20 

Modell 91,28 64,12 

 

 A számított értékekhez képesti eltérést a modell által figyelembe vett épületek, terepszint 

különbségek és visszaverődések okozzák. 

 A nagy mértékű zajkibocsátás az építés környezetében határérték túllépést okoz, ezek a 

területek lakóépületet vagy védendő helységet nem tartalmaznak. A határérték túllépést 

munkaszervezési eszközökkel és műszaki megoldásokkal várhatóan nem lehet elkerülni, 

ennek figyelembevételével a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a határértékek betartása 

alól a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-ának értelmében.  

 

Hatásterület lehatárolása 

 A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ értelmében, mivel nem tapasztalható építési zaj 

jellegű háttérterhelés, a hatásterületet a határérték 10 dB-el csökkentett értékével (60 

dB(A)) érintett területekben határoztuk meg.  
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 Az előző fejezetben bemutatott számítások alapján a hatásterület maximális kiterjedése a 

terepviszonyok figyelembevételével: 

 

r = 900 m 

 

Szállítási folyamatok zajhatása 

 A becslések során a forgalom, az építkezésre érkező és távozó tehergépkocsikkal, valamint 

az építésre érkező munkásokat szállító gépjárművek számával növekszik.  

 A személyszállításhoz napi 4 gépkocsit számoltunk, amelyet a biztonság felé való eltérés 

érdekében tehergépkocsiknak vettünk.  

 Az 5 munkagép és 4 személyszállító jármű összesített kibocsátása 40 perces elhaladási időt 

feltételezve 68,42 dB, ez az érintett főúton 0,03 dB-es, az érintett összekötő úton 0,15 dB-

es kibocsátás növekedést eredményez, ennek értelmében az építkezés közúti 

zajkibocsátásra gyakorolt hatása elhanyagolhatónak tekinthető. 

 

6.4.3. Az üzemeltetés várható hatásainak előzetes becslése 

 A megvalósítást követően az útrekonstrukcióval érintett szakasz zajkibocsátásnak az 

alapállapot parkolóhelyek számával megnövelt forgalmát tekintettük (79 szgj), az út 

akusztikai minőségét B kategóriának vettük. A parkoló kritikus zajkibocsátásának 50 

személygépjármű 5 km/h elhaladását vettük, amelyet a teljes parkoló területére 

kiterjesztettünk. Ezek a kritikus zajkibocsátási értékek biztonsági tartalékot képeznek, a 

tényleges kibocsátástól várhatóan pozitív irányba tér el.  

 A fenti paramétereknek megfelelően a zajkibocsátást az alábbi paraméterek szerint vettük 

figyelembe: 

 

Út 

Akusztikai 

simasági 

osztály 

I. 

[j/nap] 

II. 

[j/nap] 

III. 

[j/nap] 

Lw 

[dB] 

Leq(7,5) 

[dB] 

Új 

útszakasz 
B 79 5 0 60,1 47,4 

Parkoló B 50 0 0 77,41 63,2 

 

 A kibocsátási értékek alapján látható, hogy a parkoló tekinthető kritikus zajforrásnak. 

Határérték teljesülésének vizsgálata 

Az előző fejezetben ismertetett kibocsátási értékek alapján meghatározásra került a vizsgálati 

pontokat érő zajterhelés mértéke. A modellező szoftver által számított értékek ellenőrzését az 

előző fejezetekben ismertetett szabványosított számítási módszerekkel ellenőriztük, az 
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ellenőrzés során kizárólag a távolság okozta csökkenést vettük figyelembe a maximális 

térszög korrekciós érték mellett: 

 

LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ – Kn 

 

Paraméter V1 V2 

Távolság 

[m] 
17 610 

Lw [dB(A)] 77,41 77,41 

KΩ [dB(A)] 9 9 

Kd [dB(A)] 35,61 49,85 

KL [dB(A)] 0 0 

Km [dB(A)] 0 0 

KZ [dB(A)] 0 0 

Kn [dB(A)] 0 0 

LAM [dB(A)] 50,77 14,01 

 

 A Kancellár pince tekintetében az elsődleges zajforrás az épület előtti parkoló, a további 

ingatlanok esetében a környező utcák zajhatása mellett a parkoló és a megnövekedett 

forgalom várhatóan nem okoz jelentős változást.  

 

Hatásterület lehatárolása 

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ értelmében, a hatásterületet a határérték 10 dB-el 

csökkentett értékével (55 dB(A)) érintett területekben határoztuk meg.  

Az előző fejezetben bemutatott számítások alapján a hatásterület maximális kiterjedése az út, 

illetve a parkolótól számított: 

 

r = 5 m 

 

6.4.4. A felhagyás várható hatásainak előzetes becslése 

 

 A tevékenység esetleges felhagyásakor végzett műveletek csak a létesítmény közvetlen 

környezetében változtatják meg rövid ideig a létesítést követően kialakult zajvédelmi 

helyzetet. 
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 A tevékenység felhagyása zajterhelés szempontjából a jelenlegi helyzet visszaállását vonja 

maga után. Az út felhagyásával együtt járó bontási tevékenység és ezzel összefüggő 

géphasználat zajvédelmi szempontból azonos hatást okoz, mint a létesítési fázis. 

 

6.4.5. Javasolt intézkedések 

 

 A számítások eredményei alapján a jelenlegi állapotban, valamint az üzemelés fázisában az 

előre jelzett zajkibocsátások mértéke a zajterhelési határértékek alatt várhatóak. 

 Egyedül az építkezési fázisban számolunk a védendő lakóházaknál határérték feletti 

zajterheléssel. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint: „A 

kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határérték alól a 

környezetvédelmi hatóságtól 

 

a) egyes építési időszakokra ha a kibocsátási határérték – kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezeti megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre.”. 

 

 Ezért a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a hatóságtól arra az időre, amíg a kivitelezés 

legzajosabb időszaka zajlik. 

 

6.4.6. Összegzés 

 

 Az előző fejezetekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy a terület ipari 

kibocsátástól mentes, csöndes falusi/mezőgazdasági terület. A terület legjelentősebb 

zajforrása a 8.-as számú főút és a 8411.-es számú összekötőút. A környező területek zaj 

viszonyait egyértelműen a közlekedési eredetű zaj alakítja.  

 A beruházás során újonnan létesülő parkoló és a hozzá vezető, jelenleg rossz minőségű út 

rekonstrukciójával valósul meg. A működésből adódóan a vizsgálati pontokon az alábbi 

zajviszony változás várható: 

 

Vizsgálati 

pont 

Alapállapot 

[dB(A)] 

Várható állapot 

[dB(A)] 

Változás 

[dB(A)] 

Határérték 

[dB(A)] 

V1 47,49 48,50 1,01 65 

V2 46,61 46,68 0,07 65 
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 Látható, hogy a beruházás, még a Beruházó 17 méterre lévő ingatlanánál sem okoz 

határérték túllépést. 

 Az előzőek alapján megállapítható, hogy a beruházás működésének zaj- és rezgésvédelmi 

hatása a környezetre SEMLEGES-nek minősíthető.  

 Az építési munkák során jelentős földmunka és pályaszerkezet építés szükséges, a nagy 

teljesítményű munkagépek zajkibocsátása jelentős. Az érintett területen lakóingatlan és 

védendő épület nem található, a környező gazdasági ingatlanok esetében viszont várhatóan 

meghaladja a határértéket a zajkibocsátás. A várható határérték túllépésre a kivitelezőnek 

meg kell kérnie a határérték betartása alóli időszakos felmentést. 

 

6.5. A vizsgált terület és környezetének élővilága, tájképi értékek 

 

 A vizsgálati terület a Somló-hegy NY-i, DNY-i előterében lévő hegylábfelszínen 

helyezkedik el. A tervezési területen a tengerszint feletti magasság 150-200 mBf között 

változik. Rajta a 8. sz. főközlekedési út, és a 8411 sz. összekötő út halad keresztül. 

 

 A téli évszak alkalmatlan a vegetációs állapot rögzítésére, ezért a korábbi évek helyszíni 

bejárásaikor szerzett tapasztalatainkra, a műholdas térkép felvételekre hagyatkozva 

azonosítottuk az élőhelyeket. 

 

 A beruházás környezetében az ÁNÉR (Általános Élőhely-osztályozási Rendszer 2011) 

szerint az alábbi élőhelyek különíthetők el: 

 

 1./ OF Magaskórós rudeális gyomnövényzet, 

 2./ T1 Egyéves intenzív szántóföldi kultúrák, 

 3./ T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök. 

 

 Részletesen: 

 

1./ Száraz gyomos élőhelyek alapvetően magaskórós gyomnövényzete, leggyakrabban 

útszéleken, részűkön, töltéseken, romos területeken, vasutak mentén jellemzőek a 

libatop (Chenopodium), disznóparéj (Amaronthus), az üröm (Artenisia) és a laboda 

(Ariplex) fajok, a gyalogbodza (Sambucus ebulus), a keserűgyökér (Picris hieraciodes). 

 Természetességi értéke 1-es. 
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2./ A beruházás területén épülő összekötő út nyomvonala mentén (T1 növényzettípust – 

Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák) találtunk szántóföldi növénytermesztést 

folytató parcellákat és állattartó telepet találtunk, learatott helyük, rendszeresen szántott 

területek. T6-tól nem táblaméret, hanem művelés különíti el (fokozott 

műtrágyahasználat, vegyszerezés, gépesítés, az apróparcellás területeken nincsenek 

köztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominál). 

 A szántó szélén található ún. mezsgyéken elsősorban gyomflóra alakul ki. 

 

3./ Szőlő és gyümölcsfajták termesztése kialakított extenzív művelésű, gyakran 

kisparcellás területek. Ilyenek lehetnek pl. a kisparaszti homoki szőlők, hegyháti 

szőlőskertek és tradicionális szőlőhegyek épületekkel, présházakkal. Természetessége 

1-es, vagy 2-es művelésüktől és fajkészletüktől függően. 

 A szőlőhegyekre jellemző kisebb szántóparcellákat, gyepterületeket, felhagyott 

erdősödő részeket külön tipizáljuk. A gyepes aljú, régi fajtákból álló gyümölcsös 7. 

 

 A hazai növényzettípusok természetességét, amelyet minden élőhelyre vonatkoztatunk, a 

Németh-Seregélyes féle skálát alkalmazzuk. 

 A beruházási terület Németh-Seregélyes féle természetességi mutatója döntően 

- a teljesen leromlott, tönkrement állapot (1-es). 

  

 Védett növényfajok a művelési viszonyok (tájhasználat) miatt, előfordulására nincs esély. 

Ezek megjelenésére potenciálisan alkalmas élőhely a beruházás létrehozása során nem 

szűnik meg, illetve nem sérül. Védett állatfajok jelentős vagy nagy létszámú populációinak 

előfordulása a vizsgálati területen és annak környezetében nem feltételezhető. 

 

 Védett természeti területek 

 

 A Somlójenő-Somlószőlős összekötő kerékpárút nyomvonalának egy része az országos 

jelentőségű Somló Tájvédelmi Körzeten halad végig, egyedi tájértéket érint. 

 A Somló TK a 8/1993. (III. 9.) KTM alapján létesült, hosszas előkészítés után, célja a 

területen lévő földtani és kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, 

védett növény- és állatfajok, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó 
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földfelszíni formák, a hagyományos szőlőtermesztés és borászat táji feltételeinek 

biztosítása, a felszíni vizek megóvása és fenntartása. 

 

 Kiemelkedő jelentősége miatt röviden bemutatjuk (Forrás:Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság): 

 

 Név:    Somló TK 

 Törzskönyvi szám:   257/TK/93 

 Megye:    Veszprém 

 Település:    Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely 

 Védettségi szint:   országos jelentőségű, 

 Védelmi kategória:  TK 

 Kiterjedése:   568,53 hektár 

 Ebből fokozottan védett:  87,66 hektár 

 Hatályba lépés:   1993 

 

 A Marcal-medence síkjából magányosan kiemelkedő vulkáni hegy távolról is jól látható 

várromjával, hírneves boraival, vendégváró pincéivel, valamint kilátótornyával messziről 

hívja az érdeklődőket. Mivel a hegy bazaltja a hő és a napfény hatására „ kukoricásodik”, 

azaz sörétszerű törmelékre esik szét, így bazaltbánya nem csúfította el egyik oldalát sem. 

 

 A pincékkel aránylag sűrűn beépített szőlőhegyének birtokosai, a lokálpatriotizmusukról 

híres somlói boros gazdák is székségét látták a 80-as években, hogy híres hegyük kerüljön 

a természetvédelem oltalma alá. Hosszú előkészítés után a Somló tájvédelmi körzet lett. A 

természetvédelem célkitűzései összhangban vannak a somlói bor állami palackozókban 

megtépázott hírnevét visszaállítani akaró helybeli gazdák törekvéseivel: a hegyközségi 

hagyományokhoz visszakanyarodva kell megőrizni a szőlőhegy gazdálkodási, tájképi és 

építészeti értékeit. 

 

 A fokozottan védett hegytető a híres várrommal, a peremen sorakozó bazaltsziklákkal, az 

őserdő jellegű, alacsony növésű, festői erdeivel számos kirándulót vonz. Tavasz végén 

fehér virágba borul a sziklás peremen a sajmeggy (Cerasus mahaleb) minden 

sziklarepedésben megkapaszkodó állománya a molyhostölgyes (Quercus pubescens). 
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 Bazaltszikláit, a Badacsonyhoz hasonlóan, áprilisban a hegyi ternye (Alyssum montanum) 

sárga virágfüggönye díszíti. A meredek oldalak árnyas szikláin és fáin mindenütt 

borostyán (Hedera helix) zöldell, melynek tövén élősködik a ritka borostyán-szádorgó 

(Orobanche hederae). 

 

 Állatvilágát tekintve jelentős fajgazdagságban képviseltetik magukat a védett gerincesek. 

A szaporodási lehetőségek hiánya miatt a békák viszonylag ritkák, csak a barna varangy 

(Bufo bufo) és az erdei béka (Rana dalmatina) fordul elő. Annál inkább kedvez a 

hüllőknek a bazalt hőgazdálkodása, így faj- és egyedszámuk is lényegesen gazdagabb. 

Megtalálható a fürge gyík (Lacerta agilis), a zöld gyík (Lacerta viridis), a fali gyík 

(Lacerta muralis), de a törékeny gyík (Anguis fragilis) sem ritka. Madarai közül leginkább 

szembetűnők, a sziklákon rendszeresen fészkelő hollók (Corvus corax). 

 

 Középkori eredetű szőlőhegyi kápolnái, patinás borházai, jó vendéglői és a hegytető 

érdekes természeti látnivalói minden évszakban megsokszorozzák ennek a kis kiterjedésű, 

de annál híresebb tájvédelmi körzetnek a vonzerejét. 

 

 A természeti értékek bemutatását szolgálja a Kitaibel tanösvény. 

 

 Népszerű kirándulóhely a Somló-hegy, tetején várral, kilátóval. Természet közeli 

erdőtársulások élőhelyek csak a Somló-hegy tetején vannak. 

 

 A beruházás tágabb környezete is bővelkedik különleges természet-megőrzési 

területekben. 

 

 A kőzettani, domborzati, klimatikus viszonyok, illetve az egyedi lefolyású területek 

egyedülálló élőhelyek és növénytársulások kialakulásának kedveztek, amelyeket 

természetvédelmi területté nyilvánítottak az élőhely és az ott található ritka, különleges 

növények miatt. Röviden bemutatjuk őket: 

 

1./ Somlóvásárhelyi Holt-tó TT 

 Kiszáradó kékperjés láprét, magas sás társulással. 
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 Védett növényei: vitézkosbor, hússzínű ujjaskosbor, szibériai nőszirom, kornis tarnics, 

buglyos szegfű, vérfűboglárka. Távolsága a beruházási területtől D-DK irányban 5,6 

km. 

 

2./ Devecseri Széki-erdő TT 

 Mészkedvelő tölgyesek, gyertyános tölgyes, láprét magassás társulás mozaikos 

élőhelyei. 

 Védett növényei: kornistárnics, posztméhbangó, lágylevelű zörgőfű, kardos madársisak, 

orvosi macskagyökér, királyné gyertyája. 

 Távolsága a beruházási területtől ÉK-i irányban 38 km 

 

3./ Bakonygyepesi Zergebogláros TT 

 Egyedi klimatikus forrásláp élőhely. 

 Védett növénye: zergeboglár, reliktum a hazai flórában. 

 Távolsága a beruházási területtől K-re 17 km. 

 

4./ Attyai Láprét TT (Pápakovácsi) 

 Egyedi, klimatikus forrásláp élőhely. 

 Védett növényei: zergeboglár, békaliliom, fehér zászpa, hússzínű ujjaskosbor, szibériai 

nőszirom. 

 Távolsága a beruházási területtől 20,8 km ÉK-re. 

 

 A védett területek ökológiai állapotára a beruházás kiépítése és üzemeltetése a nagy 

távolság miatt hatást nem gyakorol és látványkapcsolat sincs. A tervezett tevékenység az 

említett TT természet megőrzési céljaival nem ellentétes, azokat nem befolyásolja. A 

kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek helyzetében romlás, veszélyeztetés a 

beruházás megvalósítása és üzemeltetése során nem várható. 

 

 Táj 

 

 A tervezett tevékenység rendezési tervi előírásokkal kapcsolatos összefüggéseit a 

dokumentáció 4.8 fejezetében részletesen bemutattuk. Megállapítottuk, hogy a beruházás a 
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helyi településrendezési előírásokkal nem ellentétes. A vizsgálati helyszín része tájkép 

védelmi övezetnek. 

 

 Táj használatok: 

 

 A beruházás területét délről a 8. sz. főút és Somlójenő település, Ny-ról a 8411 sz. 

összekötő út egy szakasza, É-ról Somlószőlős település, Keletről a Somló-hegy zártkertje, 

illetve szántók határolják. 

 A vizsgálati területen közlekedési utak, kistelepülések szántó és védendő hasznosítású 

külterületi ingatlanok szőlőművelésű zártkerti parcellák találhatók. 

 A beruházás helyszíne és táji környezete napjainkban kultúrtájnak tekinthető, aminek 

egyedi tájképi megjelenést biztosít a Somló. 

 

 A tervezett feljáró út egy szakasza a Somló-hegyi szőlők és gyümölcsösök zártkerti 

ingatlanjai között vezet. Mivel itt korábban is földút volt, a kerékpárút megépítésével és 

üzemeltetésével sem fog változást eredményezni a tájhasználatban. 

 

6.5.1. A beruházás időszakában 

  

Az eddig leírtak a tevékenységhez kapcsolódó alapállapotnak tekinthetőek, ezért eben a 

fejezetben az építkezés élővilágra és tájra gyakorolt hatásait elemezzük. 

 

A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét 

nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. Gyom- és 

jellegtelen fajok dominálnak. 

 

A tevékenységgel érintett területen a tervezett összekötő út alatt a biológiailag aktív felület 

véglegesen megszűnik. Természetes vagy természet közeli élőhely azonban nem szűnik 

meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások csupán a beruházás területén belül 

érvényesülnek. 

 

A beruházás során az élőhelyek státusza nem változik. Az élőhelyek természetessége 

azonban változatlan marad, a Németh-Seregélyes-féle természetességi mutató értéke 
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továbbra is „1” lesz, azaz a természetes állapot teljesen leromlott marad, az eredeti 

vegetáció nem ismerhető majd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok 

fordulnak majd elő. 

 

A beruházás során létrehozott U11 élőhely Á-NÉR szerinti általános jellemzése a 

következő: burkolt utak, autópályák, szilárd burkolatú kifutó pályák, vasúthálózat, 

útépítések és az ehhez csatlakozó földmunkával érintett területek (a burkolat általában 

aszfalt, beton vagy kőzúzalék). Természetessége 1-es. 

 

Az út építésében részt vevő szállítójárművek a beruházási terület és a környező (nem 

természetközeli) vegetációk élővilágára zaj- és kipufogógáz légszennyezésével lehetnek 

hatással. A populációk pusztulásához azonban nem vezet, a társulások visszaszorulásától 

nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitású élőhely a közelben nem található. Zajra 

érzékeny nagy testű madárfajok (héja, karvaly) a tervezett iparterület tágabb környezetében 

fészkelnek. Az élővilágra vonatkozó további hatótényezők a következők: 

 

Hatótényező Hatás értékelése Megjegyzés 

ÉPÍTÉS (TELEPÍTÉS) SORÁN 

Építkezés zajhatása elviselhető az építési munkák során a zajhatások a 

ragadozó madarak mozgását, repülési 

útvonalát zavarhatják 

Gépjárműforgalom elviselhető A szállító járművek lég- (kipufogógáz) 

és zajkibocsátásukkal terhelik a 

környezetet 

Munkagépek elviselhető a munkagépek üzemelés közben lég-

(kipufogógáz) és zajkibocsátásukkal 

terhelik a környezetet 

Parkosítás értékteremtő értékteremtő a beruházás, ha a tájkarakter 

gazdagabb, változatosabb lesz, új 

hasznosítási formák gyakorlására nyílik 

lehetőség; a terület parkosítása során az 

új ültetésű fák, cserjék a biodiverzitást 
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Hatótényező Hatás értékelése Megjegyzés 

növelik 

 

A beruházás telepítése nem okoz kárt, illetve nem befolyásolja a következőket: 

- a szaporodási helyek, fészkelő helyek, pihenőhelyek, táplálkozó helyek, vonuló 

helyek nyugalmát, 

- az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét, 

- az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – 

különösen a táplálékállatok vagy –növények, talajszerkezet, vízháztartás, 

mikroklimatikus tényezők fennmaradása – fennállását, 

- az állománylimitáló tényezők változásait, 

- a ragadozók állományának növekedését. 

 

6.5.2. Üzemelés hatásai 

 

A létesítmény elhelyezésének leglényegesebb táji és természetvédelmi hatása a 

területfoglalás. 

A tervezett tevékenység – tekintettel természetvédelmi szempontból kedvező 

elhelyezkedésére – védett növény- és állatfajok élőhelyeit nem veszélyezteti. 

A vizsgált létesítmény elhelyezkedése miatt a tervezett beruházás a természeti környezeti 

elemekben minimális változást eredményez. 

A beruházás a tájképben és a tájhasználatban módosulást alig eredményez, mivel az új 

összekötő út szervesen illeszkedik a terület épített környezeti elemeihez. 

 

6.5.3. Várható környezeti hatások a tevékenység felhagyása során 

 

- Természeti környezet: A tevékenység felhagyása során bekövetkező változás táj- 

és természetvédelmi szempontból várhatóan javító hatású. 

- Táj: Az út elbontása esetén bekövetkező változás a táj tekintetében javító hatású. 

 

Összességében elmondható, hogy a tervezett összekötő út élővilágra, tájra gyakorolt hatása 

mind a beruházás, mind az üzemelés, mind a felhagyás szakaszában nem okoz észlelhető 

változást, így az alapállapothoz viszonyított változás SEMLEGES-nek tekinthető. 
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7./ KLÍMA KOCKÁZATELEMZÉS 

 Tájékoztató jelleggel elvégeztük az üvegházhatású gázok várhatóü éves kibocsátásának 

előrejelzését. 

 

 Beruházás tárgya: a 8411 számú összekötő út felől mintegy 500 m hosszúságú feljáró út 

épül ami a Kancellária Birtok Somlójenő, Somló-hegy, Hrsz: 1041/2 borászat 

megközelíthetőségét javítja, kiegészül 60 db-os személygépkocsi parkolóhellyel. 

 

 A számításokhoz a KTI személygépkocsik fajlagos emissziós tényezői 2004. évre 

vonatkozóan használtuk fel. 

 

 CO 16,1 g/km 

 NO2 1,33 g/km 

 CO2 194,7 g/km 

 

 Számítás módja: Az alábbi kibocsátások 30 km/h sebességre vonatkoznak. Oda-visszautat 

feltételezve 1 km-t tesz meg egy gépkocsi. 

 

 CO: 16,1 x 60 x 365 = 352.590 g = 352,6 kg 

 NO2: 1,33x 60 x 365 = 29.127 g = 29,1 kg 

 CO2 194,7 x 60 x 365 = 4.263.930 g = 4264 kg 

 

 Az éves üvegházhatású gázok éves kibocsátása: szén-monoxid 0,352 t, nitrogén-dioxid 

0,029 t, szén-dioxid 4,2 t. 

 

 Ez az érték a távlatokban csökkenni fog, hiszen az autógyártók törekvése a 

környezetvédelmi szempontok miatt a károsanyag kibocsátás csökkentése (turbómotorok, 

hibridtechnológia, elektromos autók egyre nagyobb  elterjedése). 

 

8./ A TERVEZETT BERUHÁZÁS ÁLTAL OKOZOTT KÖRNYEZETI HATÁSOK 

VÁRHATÓ MÉRTÉKÉNEK ÖSSZEGZÉSE 
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 Valamennyi környezeti elem vizsgálata után a tervezett beruházás által okozott környezeti 

állapotváltozások az alábbiakban összegezhetőek: 

 

- Felszíni víz esetén: A tervezési területnek nincs közvetlen kapcsolata természetes vagy 

mesterséges felszíni vizekkel. Sem az építési, sem az üzemelési fázis nem jelent 

igénybevételt a felszíni vizek tekintetében. 

- A földtani közeg és a talajvíz szennyeződése javasolt haváriás intézkedések betartása 

mellett nem valószínűsíthető. 

- Levegőtisztaság-védelem: Az építési fázis várható szállítási forgalmából adódó 

légszennyezés egészségügyi kockázatot nem jelent. A lakott terület távolságában az 

építési fázisban az ülepedő por és a munkagépek légszennyezőanyag kibocsátásának a 

hatása a védendő területen jellemzően SEMLEGES, de szélsőséges meteorológiai 

körülmények esetén is maximum ELVISELHETŐ-nek minősíthető, és egészségügyi 

kockázatot nem okoz. 

 

Az üzemelési fázis várható szállítási forgalmából adódó légszennyezés egészségügyi 

kockázatot a lakott területeknél nem jelent. Összességében a működési fázisban 

jelentkező környezeti hatások SEMLEGES-nek minősíthetőek. 

Zajvédelem: A telepítési fázisban jelentkező közvetlen zajvédelmi hatások 

TERHELŐ-nek, a közvetett hatások az alapállapothoz viszonyítva SEMLEGES-nek 

vehetők. 

Az üzemelés számított zajkibocsátása a szigorúbb éjszakai előírásokat is teljesíti a 

legközelebbi lakóházaknál, így a határérték túllépés lehetősége biztonsággal kizárható. 

Az üzemelési fázisban jelentkező közvetlen zajhatások a lakott területek 

vonatkozásában SEMLEGES-nek minősíthetőek. 

 

- Természetvédelem: Összességében a tervezett létesítmény és tevékenység táji, vizuális 

és ökológiai hatásai csekély mértékűek, természetvédelmi hatásai elsősorban a 

beépítés (elhelyezés) területfoglalására szorítkoznak, és még rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén sem számottevőek. A vizsgált létesítmény felhagyása során 

minimális természetvédelmi hatás várható: az üzemeltetés során bekövetkező 

zavarások (zaj, közlekedés) megszűnnek. A tervezett összekötő út a tájhasználatban és 

a tájképben változást nem okoz. 







A szolgáltató elérhetőségei


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


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


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Az azonosítás időpontja: 2021.05.13. 13.37.04


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NYITRAI ZSOLT
Születési hely: GYŐR
Születési dátum: 1976.07.29.
Anyja neve: TÓTH ERZSÉBET GABRIELLA


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