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1. BEVEZETÉS 

1.1. ELŐZMÉNYEK 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, 5.§ p) szerint „Az 
ipari park infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari 
tevékenységet végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak”. 

Az „Ipari Park” cím kritériumai (az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
alapján) 

- min. 20 ha terület 

- törzs és fejlesztési területtel való rendelkezés 

- legalább 5 vállalkozó már betelepült 

- cím odaítélése: NGM miniszter dönt, az Ipari Park Tanács javaslatának 
figyelembevételével. 

Ipari terület kialakításának lépései: 

- ipari parki fejlesztéssel kapcsolatos potenciál felmérése 

- fejlesztési terület kijelölés 

- területszerzés és fejlesztésre való előkészítés 

- a terület jogi helyzetének rendezése (HÉSZ, HRSZ szerinti terhek, szolgalmi jogok stb.) 

- infrastrukturális- és közműfejlesztések megvalósítása. 

 

A NIPÜF Éta Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) 
Gyula Város nyugati peremén, a 44.sz. országos közlekedési úttól keletre, a Rosu utca (0575/3 
hrsz.) és a Kígyósi út (0564/1 hrsz.) közötti területen tervezi kialakítani az INPARK GYULA 
IPARI PARK elnevezésű, összesen mintegy 16 ha-os, zöldmezős beruházást. Ennek keretében 
kerülne megvalósításra a projekt első üteme a terület északi, 8 ha nagyságú részében.  

Az első ütem vonatkozásában előrehaladott, szerződéses tárgyalások folynak az AIRBUS 
HELICOPTERS magyarországi képviseletével, hogy az AIRBUS Projekthez szorosan 
kapcsolódó repüléstechnológiai ipari tevékenységet telepítsenek az új Ipari Parkba.   

A beruházás a Magyar Kormány és az AIRBUS HELICOPTERS között 2018. év végén 
létrejött, hosszútávú repüléstechnológiai együttműködésről szóló megállapodás keretében 
valósul meg. Ennek következtében a Kormány a projektet az egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 26. pontja alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé sorolta (Gyula közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6638/1-5, 6640, 7242, 7243, 7244, 
7245, 7246, 7247/1, 7247/3, 7247/4 hrsz. helyrajzi számú ingatlanok). A 7243, 7244 hrsz-ek a 
távlati fejlesztési területet jelentik.  

Az Ipari Park első üteme a végrehajtott telekalakítások következtében a 6640/2, 6640/3 hrsz 
ingatlanokat érinti. 

Az Inpark az állami tulajdonú NIPÜF - Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF 
Zrt.) cégcsoportjának márkaneve. Az Inpark tevékenységének középpontjában hazai és 
nemzetközi piaci szereplők igényeinek megfelelő ipari ingatlanok fejlesztése áll. Feladatai közé 
tartozik az országos iparipark-hálózat fejlesztése is. 
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Állami ipari park fejlesztő létrehozásának négyes célja:  

- az Országos Ipari Park Koncepció megvalósítása,  

- hazai és nemzetközi befektetők letelepedésének, és utóbbiak hosszú távú 
Magyarországon maradásának támogatása,  

- a befektetési kedv erősítését támogató ingatlan-szolgáltatásokkal hozzájárulás hazánk 
regionális versenyképességének erősítéséhez,  

- a fejlesztéssel hozzáadott érték által az állami vagyon gyarapítása, egy Nemzeti Ipari 
Park Hálózat létrehozása. 

Az INPARK GYULA IPARI PARK beruházási területen tervezett csarnokokban alapvetően az 
AIRBUS Projekthez szorosan kapcsolódó repüléstechnológiai ipari tevékenységet kívánnak 
folytatni: 

– TEAOR’08: 3030 Légi járművek alkatrészeinek, tartozékainak gyártása 

A „környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletének alábbi pontjai alapján a tervezett 
beruházás a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően lehet 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett: 

- 120.pont /a.: Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása 3 ha-
tól) / a beépíthető telek alapterülete kb. 8 ha, így meghaladja a megadott korlátot 

Fentiek figyelembevételével a tervezett beruházással kapcsolatban a jogszabályi értelmezés 
alapján el kell készíteni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 3.§-ban előírt és a 4. sz. melléklete szerinti 
előzetes vizsgálati dokumentációt. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Felügyelőség dönti el, hogy a tervezett beruházás 
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Amennyiben a beruházással 
kapcsolatosan jelentős környezeti hatások tételezhetőek fel, a Felügyelőség határozattal 
környezeti hatástanulmány készítésére kötelezi a beruházót, egyben a 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeit is. 

A NIPÜF Éta Ipari Park Kft. az Ipari Park tervezésével az Europroperty Zrt.-t (1024 Budapest, 
Rómer Flóris utca 8.) bízta meg. Az Europroperty Zrt. a LAWAND Mérnöki Iroda Kft.-nek 
(1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) adott megbízást az INPARK GYULA IPARI PARK 
első ütemének kialakításához szükséges Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésére. 

A park teljes kiépítése fokozatos jelleggel tervezett. Jelen dokumentációban az épületekben 
folytatható tervezett tevékenységi körök kerültek meghatározásra, azonban a jövőbeli bérlők és 
az általuk tervezett tevékenység jelenleg pontosan nem ismert, így jelen felülvizsgálat során 
egyes esetekben hasonló tevékenységi körrel rendelkező ipari parkok általános érvényű adatait 
alkalmaztuk. 

Amennyiben az épületekbe telepíteni tervezett, a repüléstechnológiához kapcsolódó 
véglegesnek tekinthető ipari tevékenység meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 1. vagy 2.sz. mellékletében felsorolt küszöb értékek valamelyikét, abban az esetben le 
kell folytatni a szükséges hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárást. 

Amennyiben a véglegesnek tekinthető ipari tevékenység nem haladja meg a 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 1. vagy 2.sz. mellékletében felsorolt küszöb értékeket, azonban besorolható 
a 3.sz. melléklet 120. pontjától különböző, technológia függő pontja alá, abban az esetben, egy 
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új  előzetes vizsgálati dokumentációt kell benyújtani, amelyben a ténylegesen telepítésre kerülő 
technológia környezeti hatásait kell vizsgálni. 

Az előzetes vizsgálat hatósági eljárásának szolgáltatási díja a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet 1.sz. mellékletének 35.sz. pontja (”előzetes vizsgálat”) alapján 250.000,- Ft, 
amelyet a rendelet értelmében a kérelmező az engedélyezési eljárás megkezdésekor megfizet. 
A befizetés megtörténtét a III.sz. függelékként csatolt másolattal igazoljuk. 

Jelen dokumentáció az INPARK GYULA IPARI PARK első ütemének (6640/2, 6640/3 hrsz) 
előzetes vizsgálati dokumentációja. 

1.2. A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐK 

Neve:   LAWAND Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft. 

Székhelye:   1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 

Levelezési cím és iroda: 2013 Pomáz, Nyár utca 5. 

Elérhetőség:   Tel: (0626) 326-553; Fax: (0626) 526-146, (0620) 579-1288 

E-mail:    lawand@lawand.hu; web: www.lawand.hu; 

Szakértők: 
dr. Bera József Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 11-0651 

Filepkó Gábor Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-19892 

Nagy László Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-2493 

Síkabonyi Miklós Természetvédelmi és tájvédelmi szakértő: Sz-045/2009. 

A jelen szakértői felülvizsgálatot végző szakemberek a szükséges szakértői, tervezői 
jogosultságokkal rendelkeznek és a Magyar Mérnöki Kamara rendes tagjai. A vonatkozó 
jogosultságokat az V.sz. függelékben csatoljuk. 

A NIPÜF Éta Ipari Park Kft. meghatalmazását a IV.sz. függelék tartalmazza. 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

A közelmúltban, tranzit helyzetét kihasználva, Európa egyik legnagyobb ipari parki beruházás 
sorozata kezdődött el Magyarországon. Ennek keretében az országos iparipark-hálózat 
kiépítésével az Inpark néven bevezetett NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 
jelenleg több telekakvizíción, valamint a több tízezer négyzetmétert meghaladó 
ingatlanfejlesztésen dolgozik.  

Az állami tulajdonú cég fő feladata az országos iparipark-hálózat kiépítése, illetve fejlesztése, 
ezen keresztül hazai és külföldi cégek letelepedésének ösztönzése. Ennek keretében tucatnyi, 
az érintett régiók gazdasága és növekedési potenciálja szempontjából kulcsfontosságú területen 
hajt végre komplex fejlesztéseket. A gyors, egyben rugalmas, testre szabott megoldás 
érdekében a projektek között egyaránt megtalálhatók lesznek sztenderd és egyedi igények 
szerint kialakított – úgynevezett built-to-suit – létesítmények, de igény esetén az előkészített, 
kiépített infrastruktúrával rendelkező telkek értékesítésére is sor kerül. 

A projekteket a telkek kiválasztásától az üzemeltetésig az Inpark valósítja meg, így a betelepülő 
hazai és nemzetközi partnerek előkészített területeket vehetnek birtokba, vagy kulcsrakész 
létesítményekben folytathatják tevékenységüket.  

A NIPÜF Zrt. felelős a teljes, országos iparipark-hálózat kiépítéséért. A NIPÜF Zrt. az egyes 
területekre leányvállalatokat alapít, jelen esetben a NIPÜF Éta Ipari Park Kft.-t hozták létre. 
A megvalósulást követően az üzemeltetést a NIPÜF Üzemeltető és Szolgáltató Kft. végzi.    
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A Gyula Város közigazgatási területén tervezett beruházás keretében, a 76.596 m2 alapterületű 
(kb. 8 ha) beépíthető telken összesen 17.368 m2 alapterületű csarnok épületeket bérleti 
formában kívánják hasznosítani.  

Az „Airbus Helicopter alkatrészeinek gyártására, valamint a kapcsolódó gyártástámogatás és 
termékfejlesztés” céljára fejlesztett épületek, üzemcsarnokokból és raktári egységekből állnak.  

A csarnokban fő tevékenységként a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletének 
120. pontjába besorolható mértékben, légi járművek alkatrészeinek, tartozékainak gyártásával 
kapcsolatos ipari tevékenységet (TEÁOR 2008 szerint: 3030) terveznek folytatni.  

3. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA ÉS 

CÉLJA 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tárgyát a tervezett beruházás építési munkálatai és a helyet 
kapó funkciók üzemelése képezik, az előre nem valószínűsíthető események (balesetek, nem 
természeti eredetű haváriák és természeti csapások), továbbá a felhagyást követően várható 
környezeti hatások és következmények vizsgálatával együtt. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja a tervezett beruházás környezeti hatásainak becslése, 
vizsgálata, valamint a telepítést környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok 
felderítése, abból az okból, hogy a Kormányhivatal részére a tervezett tevékenység környezeti 
hatásai elbírálásához, környezetvédelmi engedélyezéséhez megfelelő mennyiségű információt 
szolgáltasson. 

Fenti célok elérése érdekében felmértük a beruházási terület jelenlegi környezeti viszonyait és 
folyamatait. A rendelkezésünkre bocsátott tervek és műszaki leírások alapján vizsgáltuk 
továbbá, hogy a tervezett létesítmény kivitelezése, illetve üzemelése milyen hatással lesz az 
érintett környezeti elemekre. Ismertetjük továbbá a létesítés során alkalmazandó 
környezetvédelmi intézkedéseket, illetve a működés környezetterhelő hatásainak csökkentése 
érdekében alkalmazandó műszaki megoldásokat. 

4. AZONOSÍTÓ ADATOK 

A környezetvédelmi engedélyt kérő: 

Megnevezése: NIPÜF Éta Ipari Park Kft. 

A cég székhelye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. 

Cégjegyzékszám: 01-09-063022 

Statisztikai azonosító: 27330609-6820-113-01 

TEÁOR: 6820 '08 
Jogviszony: Engedélyes 

A NIPÜF Éta Ipari Park Kft. cégkivonatát az II.sz. függelékben csatoljuk. 
 

A terület tulajdonosa, helyrajzi száma: 

A beruházási terület aktuálisan az alábbi, Gyula közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi 
ingatlanokat érinti 6640/2, 6640/3 hrsz. 

6640/2 helyrajzi számú ingatlan: 
Méret:    6,3232 ha 
Művelési ág:   kivett beruházási terület 
Tulajdonos:   Gyula Város Önkormányzata  

5700 Gyula Petőfi tér 3. 
Bányaszolgalmi jog:  FGSZ Földgázszállító Zrt. 
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      8600 Siófok, Tanácsház utca 5. 
  Vezeték jog:   NKM Áramhálózati Kft. 
      6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66. 
6640/3 helyrajzi számú ingatlan: 

Méret:    1,3364 ha 
Művelési ág:   kivett beruházási terület 
Tulajdonos:   Gyula Város Önkormányzata  

5700 Gyula Petőfi tér 3. 
Vezeték jog:   NKM Áramhálózati Kft. 

      6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66. 
 
A tulajdoni lapokat az I.sz. függelékben csatoljuk. 

Központi EOV koordináta, EOV_Y = 818 450; EOV_X = 146 480 

5. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

5.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, VOLUMENE 

Az INPARK GYULA IPARI PARK első beruházási ütemében megvalósítani kívánt 
épületekben, az AIRBUS Projekthez szorosan kapcsolódó repüléstechnológiai ipari 
tevékenységet kívánnak folytatni. 

Az első beruházási ütemben két nagyobb és több kisebb épület épül ki, összesen 17.368 m2  
beépített alapterülettel.  

Az Ipari Parkban létesíthető építmények jellegét és méreteit, valamint a területhasználatot, az 
építési telkeket, az építmény elhelyezésének építési területét, az út- és egyéb közlekedési, 
közműhálózati és általában bármilyen építmény jellegét és méretét, az építésre szolgáló 
földrészleteken építési tevékenységet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I.30.) rendelete, valamint Gyula Város 
Önkormányzata városfejlesztési tervei szabályozzák. A HÉSZ szerint a beruházási terület a 
„Gip/Nt-sz6”, vagyis a „nagytelkes ipari gazdasági terület” építési övezetbe tartozik, így 
tervezett beruházással teljes mértékben összeegyeztethető (lásd 1. ábra). 

 

A beruházó a bérlői igényeknek megfelelő tipizált épületeket létesít, melyhez az alaprajzi 
kialakítást és a homlokzatképzést megkötötte. Az épületek a tervezési területen geometrikus 
rendben, a védőtávolságok és tűztávolságok megtartásával kerülnek telepítésre. 

A teljes terület:   76.596 m2 

A beépítettség:   17.368 m2 

A zöldfelület:    41.802 m2 

A burkolt felület:   17.426 m2 

A parkolóhelyek száma:  199 db + 6 db elektromos 

Kamion parkolók száma:  2 db 

A beépítés az övezeti előírásoknak megfelel! 
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1. ábra - A tervezési terület és környezete szabályozási terve 

 

5.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS IDŐVONZATA 

5.2.1. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA 

A beruházást – az engedélyezési folyamatok befejezését követően – azonnal meg kívánják 
kezdeni. 

5.2.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ IDŐTARTAMA 

A tervezett beruházás működésének várható időtartama Gyula Város és a Magyarország 
Kormánya területfejlesztési terveinek hosszú távú alakulásától függően több évtized, várhatóan 
50 év. 

Az üzemelés megkezdése az épületegyüttesek felépítése, a szükséges technológiai szerelés 
elvégzését és a kapcsolódó közművek és közlekedési létesítmények kiépítését követően 
történik. 

A tervezett műtárgyak és a beépítendő anyagok vonatkozásában a harminc-ötven éves 
élettartam jó biztonsággal becsülhető. 

5.2.3. A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

A tervezett Ipari Park teljes kiépítését ütemezetten a bérlői igényekhez igazítva tervezik 
megvalósítani. A teljes megvalósulás időben hosszabb folyamat, előre nem becsülhető meg. 
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5.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE, TERÜLETIGÉNYE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

A vizsgált terület Gyula Város közigazgatási területén, belterületen található. 

A beépítésre kijelölt ingatlanok Gyula Város délnyugati felén, közvetlenül a 44-es főút keleti 
oldalán helyezkednek el. Az üzemi terület a belterület szélén található, részben belterületi, 
részben külterületi ingatlanokkal határos.  

Megközelítése a 44-es főúton történik, valamint a megvalósulást követően délkeleti irányból a 
Bródy Imre útról egy újépítésű bekötőúton, északi irányból a Rosu utcáról új közúti leágazásból 
lesz lehetséges. A 4431 Gyula – Újkígyós – Csorvás j. ök. út a 44. főúti kereszteződéstől 
kezdődik, ehhez kapcsolódik a Bródy Imre út, amely már települési bekötőút. 

A tervezéssel érintett területet és környezetét a 2. ábrán mutatjuk be. 

 

 
2. ábra - A tervezési terület légifotója (forrás: Google Earth) 

5.4. TERÜLETHASZNÁLAT 

Jelenleg a területen mezőgazdasági művelés a jellemző (ld. 2. ábra). A majdani területhasználat 
miatt a szántó művelési ágat a telekalakítások során módosították. Művelési ágként jelenleg 
kivett beruházási terület szerepel a földhivatali nyilvántartásban mindkét érintett, aktuálisan 
(2020.08.31.) még Gyula Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan esetében. 

A beruházással érintett ingatlanokon az alábbi érintettségek vannak: 

- NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.) / vezetékjog 

- NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) / bányaszolgalmi jog  

- FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) / bányaszolgalmi jog  

A tervezés terület övezeti besorolása Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 3/2004. (I. 30.) számú 
rendelete alapján nagytelkes ipari gazdasági terület (Gip/Nt-sz6). Az érintett ingatlanok nyugati 
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és északi határa egyben a város belterületi határa. Azon kívül nyugatra a Gyula Várost elkerülő 
44.sz. országos közút, illetve északra a Rosu utca található. 

A 44.sz. közút nyugati oldalában lévő külterületi ingatlanokon már intenzív mezőgazdasági 
művelés zajlik. 

A beruházás keleti szomszédságában szintén Gip/Nt-sz besorolású ingatlanok, míg délre az 
ipari park fejlesztési területe található, ugyan ebben az övezeti besorolásban (ld. 1. ábra, még 
az eredeti, megosztás előtti ingatlanhatárokkal). 

5.5. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
LÉTESÍTMÉNYEK 

A tervezett beruházás – az illetékes közműszolgáltatók által meghatározott csatlakozási 
helyekről – ellátható víz, szennyvíz, elektromos és gázvezeték beállással. 

Az ipari park a 44.sz. országos közlekedési út felől a Kígyósi úton Gyula város felé hajtva 
közelíthető meg a Kígyósi útra kitorkoló belső magánúton keresztül. Közvetlen közúti 
csatlakozás kiépítése is a 44.sz. országos főút felé nem tervezett. 

5.6. KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó műveletek az építés és az üzemeltetés során elsősorban, 
mint szállítási műveletek jelentkeznek. Ezek környezeti hatásait a vonatkozó, 6. 
fejezetrészekben vizsgáljuk, illetve ismertetjük.  

5.7. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK 

A kormány 2016 júniusában döntött egy országos iparipark-koncepció megvalósításáról. A 
gazdaság újraiparosítási stratégiájába is illeszkedő terv értelmében a NIPÜF Zrt. – részben 
leányvállalatai útján - végzi a fejlesztési projektek tervezését, kivitelezését és üzemeltetését. Az 
állami tulajdonú cég fő feladata az országos iparipark-hálózat kiépítése, illetve fejlesztése, ezen 
keresztül hazai és külföldi cégek letelepedésének ösztönzése.  

A projekt megvalósításának elősegítéséhez kormányhatározatok is születtek, a szükséges 
forrásokat is hozzárendelték, továbbá több tíz milliárd forintot bocsátottak a NIPÜF Zrt. 
rendelkezésére telekvásárlásokra. A forrásbevonás jelentős része tőkeemelés révén történt, 
amelyet több lépésben hajtott végre a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. Az egyes projektek megvalósítása piaci források bevonásával történik, 
jelentős a banki hitelek aránya. Ez is azt mutatja, hogy a NIPÜF Zrt. által kidolgozott üzleti 
modell nemcsak a fejlesztéssel érintett régiók és a betelepülő vállalkozások számára kedvező, 
hanem a finanszírozó szektor szerint is megalapozott. 

5.8. MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEK 

Az INPARK GYULA IPARI PARK első beruházási ütemének területén jelenleg épület nem 
található. Felszíni létesítményként a 20 kV-os elektromos légvezeték jelölhető meg. 

Az épületek tartószerkezete előregyártott feszített vasbeton rendszerű. 

A 30 cm vastag téglafalban az ajtó felett 3 db 125 cm hosszú PTH A-10 áthidaló helyezendő el 
a nyílások áthidalása céljából. Alapesetben síkalapozás készül, amennyiben a geotechnika nem 
támaszt alá ezzel ellentétes megoldást. Az ipari padló 28 cm vastag vasalt vagy 
acélszálerősítésű vasbeton lemez, DIN szabvány szerint. A padlóterhelhetőség 5 tonna/m2 (50 
KN/m2). A padlót előre gyártott vasbeton lábazati gerendák fogják közre. 
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A csarnoképületek előre gyártott vasbeton pillérvázas teherhordó szerkezetű, acél kiegészítő 
tartószerkezettel. Ezekre a pillérekre és acél szerkezetekre kerül felhelyezésre a szendvicspanel. 

Az alkalmazott szendvicspanelek a következőek: Kingspan KS1000 AWP hőszigetelő falpanel 
QuadCore IPN hab betéttel, vízszintes kiosztással. 

Az alkalmazott homlokzati burkolati rendszert a rendszerhez igazodó rögzítő elemekkel és a 
megfelelő kiegészítő elemeivel (K130 Attika szegés; K159 Pozitív saroktakaró, csavar lefedés 
nélkül; K175a (HU, PL standard) takarás, panel hossz toldáshoz, omega profil; Z04 indítóprofil; 
K151 cseppentő; P17 PE öntapadó szigetelőcsík - 20x5 mm, a panel és a tartószerkezet közé) 
szükséges kivitelezni. 

A porta épület falazott szerkezetű, 30 cm Porotherm klíma falazatra alumínium vázszerkezeten 
Alucobond PE magos alu páncélzatú burkolati elemek kerülnek. Az ipari csarnokot és az iroda 
blokkot elválasztó fal a földszinten 30 cm vázkerámia falazat. Általános helyeken a hőszigetelt 
vasbeton szendvicspanel lábazat magassága 1 m. A vasbeton pillérek helyett falváztartókra 
szereljük a homlokzati paneleket. 

A tetőszerkezet a gépészeti terhelést, hó- és szélterhelést figyelembe véve készül. 

A tetőszerkezet a tető esésvonalára merőlegesen elhelyezett 15 cm hullámmagasságú 
trapézlemezből áll. A trapézlemezre összesen 24 cm összvastagságú kőzetgyapot hőszigetelés 
kerül, kiegészítő párazáró és vízszigetelő (PVC lemez) rétegekkel. A porta tetőfödémje monolit 
vasbetonból készül, lejtbetonnal, 22 cm ATN-100 hab szigeteléssel. A tető tartószerkezetének 
részletes leírását a tartószerkezeti tervfejezet tartalmazza. 

A homlokzat külső burkolata szendvicspanelből készül fekvő kiosztással 1 m magas elemekből. 
A szendvicspanel elemek 5 és 6 méter szélesek, 3 féle szín felhasználásával (RAL 9006; 
RAL7006; RAL 9002) Általános helyen vasbeton hőszigetelt szendvicspanel lábazattal készül 
az épület natúr beton külső-belső felülettel. Az iroda szendvicspanel elemei 5 és 6 m széles 
vízszintes osztású 1 m magas elemek antracitszürke színben (RAL 7016). Az irodai homlokzat 
lábazat nélkül készül. Műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre a panellal megegyező (RAL 
7016) színben. A külső homlokzaton megjelennek még menekülő ajtók (RAL 9002) standard 
színben, illetve szekcionált kapuk kívül (RAL 9010) színben. A nyugati és a keleti oldalon egy-
egy horganyzott acél hágcsólétrán közelíthető meg a tető. 

Az építmények tervezése, gyártása és építése megfelel az érvényben lévő vonatkozó 
szabványoknak, valamint a helyi építési előírásoknak és a gyártásra, építésre vonatkozó egyedi 
követelményeknek, tűzrendészeti előírásoknak. 

A helyszínrajz és a külső megközelítést szolgáló burkolatok a helyi előírásoknak megfelelően 
kerülnek elkészítésre, a szokásos és piaci elvárásoknak megfelelő szinten. Ebben a tekintetben 
és általánosságban, a tervek a piacvezető cégek termékével lesznek egyenértékűek annak 
érdekében, hogy magas minőségű ingatlan kerüljön kivitelezésre. 

Az Inpark célkitűzése, hogy az ipari ingatlanok a funkcionalitás és hatékonyság mellett 
fenntartható és élhető munkahelyeket teremtsenek. 

5.9. KÖZMŰVEK 

Csapadékvíz elvezetés 

Az Ipari Park csapadékvizének befogadásával kapcsolatban a közútkezelő (Magyar Közút 
NZrt.) elvi állásfoglalása szerint, ha a 44 sz. út melletti árok felhasználásával kialakítható egy 
befogadóval rendelkező csapadékvízelvezető rendszer, akkor a 44 sz. út melletti árok 
felhasználásához a Magyar Közút NZrt. csak olyan feltétellel járul hozzá, hogy az adott 
árokszakaszt (a bevezetéstől a befogadóig) a beruházó (tulajdonos) átveszi üzemeltetésre.  
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A beépítésre szánt terület a csapadékvíz elhelyezést befolyásoló tényezői: 

 A terület viszonylag mély fekvésű 
 A szomszédos területeken gyakran megjelenik a talajvíz 
 A meghatározó talajfajta az agyag. 
 A Mélyépítő Labor Kft „Geotechnikai Tervezési Beszámoló” – ja alapján 

- „a terepszint alatti -0,5 méteres mélységben javasoljuk a mértékadó 
talajvízszintet kijelölni.” 

- „A területen megjelenő magas talajvíz szint miatt fontos lehet számításba venni 
a kapilláris megszakító réteg beépítését, és/vagy a leendő épület drénezést.” 

- Javasolható minimum 1m vastag feltöltés. A feltöltés a helyben kinyert anyagból 
nem megvalósítható. 

A fenti paraméterek alapján megállapítható, hogy a csapadékvíz helyben-tartása, szikkasztása 
nem megoldható. A csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A szóba jöhető befogadók 
közül a legcélszerűbb a 44. sz. főút útárkán keresztül a Gyulai lecsapoló csatorna Magyar Közút 
NZrt. fentebb ismertetett feltétele mellett. 

A jellemző szintadatok: A csatorna vízszintje a csapadékvíz koncepcióterv (Ipanema Kft. 2020. 
május 7.) készítésekor: 85.80 mBf. A tervezési terület átlagos szintmagassága 86.50 mBf. Az 
útárok a tervezési terület mentén: ~86.05 mBf. 

A beépítésre szánt terület mérete miatt a csapadékvíz elvezető csatornák hossza és a vele együtt 
járó szükséges fenékesés kialakítása csak úgy valósítható meg, hogy az épületek és környezetük 
jelentős feltöltésre kerülnek. A tervezett épület padlószintek 87,5 mBf szinten kerülnek 
kialakításra a tervek szerint, vagyis az épületek alatti jelenlegi jellemző terepszint (86,5 mBf) 
kb. 1,0 m vastagságban feltöltésre kerül.  

A tetőfelületekről és útburkolatokról származó csapadékvíz elvezetését zárt, felszín alatti 
csővezetékekkel tervezik megvalósítani a koncepció terv szerint. Közvetlen befogadó az 
ingatlanonként kialakított záportározó. Megtelt tározó esetén a csapadékvíz a 44. sz. 
közlekedési út melletti, csapadékelvezetést biztosító árokba kerül. Az árok vizének befogadója 
a Gyulai lecsapoló csatorna. 

Az útburkolatról származó csapadékvíz összegyűjtését követően olajfogókra (épületenként 1-1 
db) vezetik, mely innen halad a tározó(k) felé. A tetőfelületről érkező csapadékvíz közvetlenül, 
előtisztítás nélkül a tározó(k)ba kerül. 

Az olajfogók kapacitása, illetve a pontos csőátmérők és csőszakasz hosszúságok meghatározása 
az építészeti és gépészeti tervek alapján lehetséges. A tetőfelületről érkező vizek 
összegyűjtésére a 220 m hosszúságú KG-PVC anyagú csővezetékrendszer szolgál. 

A területen keletkező csapadékvizek mennyiségét 10 éves gyakoriságú 10 perces csapadékra 
számolták. 

A kb. 17.000 m2 nagyságú tetőfelületről és a 17.000 m2 burkolt felületről származó 
csapadékokat épületenként egy-egy méretezett csapadékvíz (zápor) tározóba (520 illetve 146 
m3) kívánják vezetni. 

Épületenként 1-1 db olajfogó kerül telepítésre, amelynek teljesíteni kell az útárokba 
bocsáthatóság feltételeit. 

A tervezett 520 m3 térfogatú záportározóból a nagyobb csapadékesemények során távozó víz 
egy DN 500-as, betoncső vezetéken a 44. sz út melletti árokba köt, beton kitorkoló (elő-) fejjel.  

A 44. sz út melletti árokra vonatkozóan a közútkezelő (Magyar Közút NZrt.) nyilatkozatott tett, 
mely szerint az árok vízelvezetőként való használata esetén annak üzemeltetését a bebocsátónak 
(a terület tulajdonosa) kell átvennie. Tekintettel arra, hogy a 900 méter hosszúságú szakasz 
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(bebocsátási ponttól a gyulai lecsapoló csatornáig) fenntartása a gyáregység tulajdonosát 
terheli, A koncepció terv az alábbi két megoldás megfontolását javasolja: 

1. Az árok kotrása, bújtató építése a Bródy Imre utcai keresztezésnél 

Ebben az esetben a beruházás költsége alacsonyabb, a meder kotrása (gépi földmunka) 
900 méter hosszban gyorsan megvalósítható. A meder (árok) fenntartása azonban 
költséges, annak karbantartása (rendszeres kaszálás, szükség esetén újabb kotrás) 
gyakori feladatot ró a telephely tulajdonosára. 

2. Az árok burkolása 900 fm. hosszban, bújtató építése a Bródy Imre utcai 
keresztezésnél 

Ez a változat jóval nagyobb beruházási költséggel jár (szilárd mederburkolat építése, pl. 
burkolólapokkal, vagy előregyártott elemekkel), azonban kevesebb fenntartási feladat 
hárul a gyáregység tulajdonosára. 

 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A létesítésre kerülő épületek ivó-, és iparivíz igényének, valamint oltóvíz igényének ellátására 
a városi víziközmű hálózatot üzemeltető Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. előzetes nyilatkozata 
alapján a városi közüzemi hálózatról van lehetőség. A képződő szennyvizek (kommunális és 
ipari eredetű) összegyűjtését követően a városi hálózatba bocsáthatók az alábbiak szerint: 

- Az ingatlanok a Bródy Imre utcai közüzemi hálózatról (víz és szennyvíz is) elláthatók, 
de ehhez a vízvezeték gerinc átmérőjének bővítésére van szükség.  

- A vízvezeték gerincet (DN 80 KMPVC) a Kétegyházi út, Kígyósi út kereszteződéséig, 
az ott a Kétegyházi úton meglévő 300 mm átmérőjű gerincig DN 160 PE vezetékkel ki 
kell váltani, fel kell bővíteni. Ez kb. 736 m új gerincvezeték építését jelenti.  

- A Bródy Imre utcai szennyvíz csatorna a külső hálózat fejlesztése nélkül képes fogadni 
a 25 m3/nap kibocsátást.  

- A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a magán ingatlanon épített víziközművek 
üzemeltetését nem végzi, ezért a szolgáltatási pont a telepítés során kialakuló magán út 
déli határán a telekhatártól 1 m-re kialakított vízmérőakna, illetve szennyvíz tisztítóakna 
lehet. A magánúton kiépítendő víziközművek üzemeltetője tehát csak a tulajdonos lehet.  

- A meglévő szennyvíz tisztítóidom az út kialakítása miatt rossz helyen van, ezért ezt a 
kicsatlakozást meg kell szüntetni és újat kell létrehozni.  

- A napi kommunális és ipari vízigény nem igényli nagy átmérőjű bekötővezeték építését, 
azonban számolva az esetleges tűzivíz igénnyel és a Sprinkler tartályok feltöltésével, 
kombinált vízmérő (pl. 80/25 méretű) felszerelése javasolt. Az egyes ingatlanok 
vízfogyasztás mérése már a belső hálózaton belül almérőkkel lehetséges. 

- A tervezett hálózat kiépítése során nem valósul meg körvezeték. 

Gázellátás 

A beruházási terület gázellátásához igényelt kapacitás a meglévő hálózaton keresztül 
biztosítható.  

5.10. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA REFERENCIÁI 

A tervezett beruházás megvalósítása során csak Magyarországon engedéllyel rendelkező, a 
hasonló funkciójú épületek megvalósításánál szokásosan alkalmazott technológiák kerülnek 
alkalmazásra. 
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5.11. SZÁLLÍTÁSI MŰVELETEK, FORGALMI ADATOK 

A megvalósítással délkeleti oldalon a Bródy Imre útról egy újépítésű bekötőút, északi oldalon 
a Rosu utcáról új közúti leágazás épül. A tervezett megközelítéssel a szállítási forgalom számára 
a Bródy Imre út – 44-es főút, valamint a Rosu utca – 44-es főút áll rendelkezésre, így egy-egy 
útszakaszon a forgalmi terheléssel összefüggő levegőkörnyezeti hatás csökkenthető. A 4431 
Gyula – Újkígyós – Csorvás j. ök. út a 44-es főúti kereszteződéstől kezdődik, ehhez kapcsolódik 
a Bródy Imre út, amely már települési bekötőút.  

A kapcsolódó forgalom vonatkozásában az épületek alapterületére tekintettel, valamint a 
dokkolóállások és a parkolók számát figyelembe véve határoztuk meg a napi be- és 
kilépőforgalmat akusztikai járműkategóriák szerint, az összes épületre együttesen. 

A figyelembe vett forgalmi adatokat a zaj- és levegővédelmi fejezetekben ismertetjük. 

5.12. KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

- A burkolt felületekről összegyülekező csapadékvizek előkezelésen kell átessenek. Az 
előkezelés hatásfokának meg kell felelnie a befogadóra vonatkozó rendeleti 
előírásoknak. A csapadékvizet élővízbe (Gyulai lecsapoló csatorna) tervezik bevezetni, 
így üzemszerű körülmények között az előkezelő berendezést (olajfogó) csak a 
befogadóra vonatkozó határértéket teljesítő szennyezettségű csapadékvíz hagyhatja el. 

- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 
26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a beruházót a hatóság üzemi vízminőségi 
kárelhárítási terv készítésére kötelezheti, amely alapján megfelelő kárelhárítási rend 
kialakítása, és a kármentesítési anyagok helyszínen tartása szükséges.  

- A tervezett csapadékvíz elvezető rendszerrel biztosítható, hogy esetleges havária 
események esetén sem jutnak kockázatos anyagok a befogadóba. 

- Azon berendezések esetében, amelyek zajkibocsátása indokolja gyári csillapító 
eszközök kerülnek felszerelésre. 

- A keletkező hulladékok elszállítására, engedéllyel rendelkező alkalmas vállalkozóval 
kötnek szerződést. 

5.13. ADATOK BIZONYTALANSÁGA 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során felhasznált tanulmányokra, 
adatbázisokra, megbízói adatszolgáltatásra, megalapozó anyagokra és azok forrásaira az adatok 
közlési helyén hivatkozunk. 

Az alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának körülményeit, az előrejelzések 
érvényességi határait (valószínűségét), a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél 
felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat és bizonytalanságokat – ha ilyen 
felmerült – minden eseten külön ismertetjük. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésekor alapvetően a Megbízó által szolgáltatott 
adatokat és információkat használtuk fel. 

Az altalajviszonyok megismerése érdekében a MÉLYÉPÍTŐ LABOR KFT. készített 
Talajvizsgálati jelentést (Törzsszám: GEO_001_2020_TVJ) és Geotechnikai Tervezési 
Beszámolót (Törzsszám: GEO_001_2020_GTB). 

Az építészeti terveket az Europroperty Zrt. (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) készíti. 

A területre vonatkozóan az Ipanema Kft. (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 7. 3/1.) 
készített vízi közmű és csapadékrendezési koncepcionális tervet (2020. május 7.). 
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5.14. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése a beruházás jelenlegi fázisában ismert adatok 
alapján történt. A telepíteni tervezett ipari technológia kapacitása azonban jelenleg pontosan 
nem ismert.   

Amennyiben a véglegesítés során az épületekbe telepíteni tervezett, a repüléstechnológiához 
kapcsolódó véglegesnek tekinthető ipari tevékenységről kiderül, hogy meghaladja a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet 1.; 2. vagy 3.sz. mellékletében felsorolt küszöb értékek valamelyikét, 
abban az esetben le kell folytatni a szükséges engedélyezési eljárást. 

A beruházó szándéka szerint, az Önkormányzat által, a HÉSZ-ben ilyen célra kijelölt 
ingatlanokon kívánja megvalósítani az ipari parkot az övezeti előírások betartásával.  

Ennél fogva más, alternatív változat mérlegelésére nem volt szükség.    

5.15. KÖRNYEZETTERHELÉS, KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL 

Hatótényezőknek a tervezett tevékenységből (ennek telepítéséből, megvalósításából, 
működéséből, és felhagyásából) származó, a környezetre hatással bíró anyag- és energia-
kibocsátások, illetve elvonások, hatásviselőknek az érintett környezeti elemek (a levegő, a 
felszíni- és felszín alatti vizek, a föld, az élővilág, a művi környezet), az ember, a környezeti 
elemekből szerveződött életterek, valamint a táj tekinthető. 

A tervezett beruházás építése, üzemeltetése és felhagyása során különböző hatások 
érvényesülnek, amelyek más-más hatásviselőket érintenek, ezért e három fázist külön 
vizsgáljuk. 

A beruházás megvalósítása (a terület-előkészítés, az építkezés és a technológiai-gépészeti 
szerelés) a közvetlen környezet porszennyezésével, potenciális talaj- illetve 
talajvízszennyezéssel, valamint zajjal, rezgéssel és hulladék-keletkezéssel járhat. Az építkezés 
idején a fokozott járműforgalom az érintett területeken átmenetileg megnövekedett zajt, rezgést 
és légszennyezést okozhat. Az építkezés, a technológiai-gépészeti szerelés és a tereprendezés 
befejeztével ezek a potenciális hatások megszűnnek. 

Az üzemelés időszakában fellépő várható hatásokat – légszennyezés, zaj- és rezgéskibocsátás, 
hulladékok hatása, csapadékvíz elvezetés – a dokumentáció vonatkozó fejezeteiben feltárjuk és 
értékeljük. 

A tevékenység felhagyása után, vagy átalakítási-, vagy bontási és rekultivációs munkálatok 
következnek, mindkét esetben az építkezés idején figyelembe vett hatásokat és hatásviselőket 
vizsgáljuk. Mivel az üzemelés során keletkező hulladékokat nem az épület területén vagy annak 
környékén deponálják, a megszűnés után is megmaradó, tartós környezetszennyezéssel és 
környezetkárosítással nem kell számolni. 

A vizsgálat során kitérünk a feltételezhető haváriák és üzemzavarok környezeti hatásaira is. 
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6. A KÖRNYEZETI ELEMEK IGÉNYBEVÉTELE 

6.1. TERMÉSZETI VISZONYOK 

6.1.1. FÖLDRAJZI, ÉGHAJLATI VISZONYOK 

A tervezett beruházás Gyulától Ny-DNy-ra a 44-es főközlekedési út mellett, annak ÉK-i oldalán 
a Rosu u. és a Kígyósi u. közötti területen található. A tervezési terület nagy része beépítetlen, 
részben mezőgazdaságilag művelt szántó, füves rét, legelő, középen egy ÉNY-DK-i irányú 
erdősáv található.  

Körülötte jellemzően szántóföldi művelésű területek találhatók. DK-re az előbb említett 
erdősáv végénél található a gyulai Szent Kereszt temető (6642 hrsz.), amely többek között 
Wenkheim József gróf és felesége, továbbá az Erkel család több tagjának nyughelye is egyben.  

A tervezési területtől K-re szolgáltató jellegű beépítések (különböző áruházak, benzinkút, stb) 
található, DK-re a Kétegyházi út mellett terül el a valamikori Gyulai Húskombinát (ma 
Gyulahús) területe.  

A terület közelében több mesterséges tó (valamikori bányák) található. Ezek közül a 
legközelebbi mintegy 350 m-re található és az 1968-ban készült légifotó tanúsága szerint már 
1968-ban is létezett. 1968-ban a terület szántóföld volt. DNY felé 1,5 km-en belül több ilyen tó 
is található horgásztó, élménytó funkcióval. 

Ezen tavak D-i oldalánál halad el a Gyulai-levezetőcsatorna, amely a Gyulán keresztülfolyó 
Élővíz-csatornába csatlakozik.  

A vizsgált terület áttekintő topográfiai térképét az 2.sz. mellékletben, a tervezett beépítés 
helyszínrajzát a 3.sz. mellékletben csatoljuk. 

Természetföldrajzi szempontból a tervezési terület a Körösmenti sík kistájon helyezkedik el. 
Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az átlagos évi hőmérséklet 10,2-10,4 °C körüli, a nyári 
időszakban az átlaghőmérséklet eléri a 17,5-17,7 °C-ot is. A nyári hőmérséklet-maximum 
sokévi átlaga 34°C körül van, míg a téli hőmérsékleti minimum -17 – -18 °C között mozog.  

A napsütéses órák száma 2000-2020 közötti. Az éves átlagos csapadékmennyiség 550–570 mm 
között alakul. Az uralkodó szélirány az északi és a déli. 

6.1.2. FÖLDTANI VISZONYOK 

6.1.2.1.Térségi földtani viszonyok 

A térség mélyföldtani képződményei kevéssé ismertek. A tercier aljzat 6-6500 m mélységben 
húzódik (3.sz. ábra), feltehetően a Békés-Codru zónához tartozó képződmények alkotják, de 
nagyon kevés információ áll rendelkezésre felépítéséről. Felettük nagy vastagságú harmad- és 
negyedidőszaki képződményegyüttes települt az aljzat lassú süllyedésével párhuzamosan.  
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3.sz. ábra Pretercier aljzat (Forrás: MBFSZ) 

 
A harmadidőszaki képződmények közül legelsőként meg kell említeni az alsó-pannóniai Békési 
Formáció kavicsos, konglomerátumos összletét, amely feltehetően közvetlenül az aljzatra 
települ. Vastagsága legfeljebb 70-80 m. E fölött az Endrődi Márga Formáció képződményei 
találhatók néhány száz méter vastagságban. E formáció képződése még az alsó-pannóniai 
időszak alatt megindult, de átnyúlik a felső-pannóniaiba. Kezdetekben márga, mészmárga 
jellegű üledékek képződtek, de az üledékképződési környezet mélyülésével párhuzamosan a 
felsőbb részeken már agyagmárgák találhatók. Az Endrődi Formáció képződményeire az 
Algyői Formáció agyagmárgás, helyenként szénnyomos üledéksorozata települt, vastagsága 
elérheti a 800 m-t. 

A térségben kialakult neogén medencében az Algyői Formáció felett az Újfalui Homokkő 
Formáció aleurit és agyagmárga rétegekkel sűrűn szabdalt homokkő rétegei találhatók. 
Vastagságuk igen jelentős, 600-800 m-t is elérheti. A pannóniai üledékképződést ebben a 
térségben a Zagyvai Formáció, akár 1000 m-t is meghaladó vastagságú homokos, agyagos, 
aleuritos, homokkő-betelepüléses rétegsora zárja. 

Felettük jelentős vastagságú 5-600 m vastag negyedkori üledék-összlet található. A pleisztocén 
során a finomabb szeműtől a kavicsig terjedően mindenféle képződmény megtalálható. A 
térségben a folyók negyedkori kavicsos hordalékkúpjai eltemetett helyzetben vannak, a 
kavicsrétegek talpa 50-80 m-es felszín alatti mélységben található. Fölöttük több 10 m 
vastagságban fiatalabb, finomabb szemcseösszetételű folyóvízi-eolikus üledékeket találunk (ld. 
4.sz. ábra). 
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4.sz. ábra Fedett földtani térkép (Forrás: MÁFI) 

 

A térségben és közvetlenül a tervezési területen is az egyik uralkodó felszíni képződmény a 
felsőpleisztocén infúziós lösz.  Az infúziós lösz felszínére holocén folyóvízi üledékek: agyag, 
homok rakódtak, jellegzetes lencsés, kiékelődő, összefogazódó kifejlődésben. 

A térségre jellemző felszínhez közeli talajvízhelyzet és a felszín alatti vizek áramlási és 
nyomásviszonyai miatt sok helyen szikesek jöttek létre, elsősorban a mélyebben fekvő 
területeken. 

6.1.2.2.Talajtani adottságok 

A tervezési terület térségének jelentős részén agyag mechanikai összetételű, savas, az 
átlagosnál jobb minőségű szolonyeces réti talajok borítják a felszínt. Szintén jelentős területet 
képviselnek a különböző típusú szikes talajok, melyek mezőgazdasági művelés számára 
kevésbé, inkább állattartás számára használhatók.  

A tervezési területen is a még beépítéssel, beruházással nem bolygatott területen szolonyeces 
réti talaj található. A beruházáskor a humuszvédelemre figyelemmel kell lenni. 

6.1.2.3.Helyi földtani viszonyok 

Az altalajviszonyok megismerése érdekében a Gyula Város önkormányzata megrendelte a 
Mélyépítő Labor Kft.-től a Gyula város belterületén tervezett Airbus Helicopters gyártóüzem 
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beépítetlen területének részletes talajmechanikai   szakvéleményét, azaz   területismertető   
talajvizsgálati   jelentésének elkészítését (Törzsszám: GEO_001_2020_TVJ). 

A  feltárások  EOV  koordinátáit  kézi  GPS  vevővel  jegyezték  fel.   A  feltárások legfontosabb 
eredményét az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

A geotechnikai munka a következő feladatrészeket tartalmazta:  

a. Talajmechanikai fúrások végzése mintavétellel – 8db, összesen 120,0 fm fúrás; 

b. CPT - Statikus nyomószondázás végzése – 5 db, összesen 73,4 fm szonda,  

c. Laboratóriumi talajazonosító-, környezetanalitikai-, talajvíz kémiai összetételére és 
agresszivitásra vonatkozó vizsgálatok végzése;  

d. Talajvizsgálati  jelentés készítése  magyar  nyelven  az  a-c.)  alatti  feladatok 
összefoglalásával.  

e. Geotechnikai  Tervezési  beszámoló készítése  magyar  nyelven  az  a-d.)  alatti feladatok 
összefoglalásával. 

A  feltárások  során szabálytalan  képződményeket  (pl.  lencsék,  üregek)  nem  találtunk,  
azokra  utaló  nyom  a vizsgált telken nem volt észlelhető. 

A területen 2020 január 27-30-a között történtek feltárások, a feltárt rétegek összesítő leírása a 
fúrások, laboratóriumi eredmények és CPT-szondázások eredményei alapján a következő: 

- 0,00-0,00 m – 0,10-0,20 m – Sötétbarna humuszos feltalaj 

- 0,10-0,20 m – 0,50-1,40 m – Sötétbarna, földnedves, gyúrható-kemény-középtömör, 
kissé szerves közepes - kövér agyag (Cl) 

- F5, F7 / 0,20-0,50 m – 1,40-1,60 m – Sötétbarna, nedves, laza, szerves anyaggal 
szennyezett homokos iszapos agyag (sasiCl) Feltöltés 

- F5, F7 / 1,40-1,60 m – 2,20-2,40 m – Fekete, vizes, gyúrható-laza, kissé szerves 
közepes agyag (Cl) 
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- 0,80-5,40 m – 2,40-6,80 m – Világosbarna, nedves-vizes, néhol tőzeges rétegzett, puha-
gyúrható-merev-laza iszap (Si) - sovány-közepes-kövér agyag (Cl) 

- 2,40-3,00 m – 3,50-4,30 m – Világosbarna, nedves-vizes, középtömör, homokos 
iszapos agyag (sasiCl)-homokos agyag (saCl)-iszapos homok (siSa)- agyagos 
homok (clSa) 

- 3,40-10,90 m – 8,50-15,00 m – Szürke, nedves-vizes, puha-gyúrható-merev-laza iszap 
(Si)-sovány-közepes-kövér agyag (Cl) 

- 1F / 8,50 – 10,90 m – Szürke, vizes, középtömör, agyagos homok (clSa) 

Összefoglalva a területen különböző konzisztenciájú kainozoós lösz / agyag genetikájú rétegek 
találhatók. A legfelső részen a mezőgazdasági művelésre humuszosodott sötétbarna-fekete fedő 
és altalaj, alatta kissé oxidált világosbarna altalaj és az alsó, különböző konzisztenciájú agyagok 
váltakozása látható benne iszapos homoklencsékkel. A világosbarna réteg alatt egy iszapos-
homokos rétegsáv volt felfedezhető, mely alapvetően talajvíz áramlás zónája, és különböző 
mértékben volt megismerhető a feltárásokban. 

A területen a terepszinttől számított 10-20 cm vastagságban fedezhető fel a közvetlen, 
mezőgazdasági hatásra kialakult gyökérnyomos humusz réteg, ám a szervesanyag-tartalom 
vizsgálatok alapján néhány esetben a felső 50 cm szerves (Iom>5%), vagy kissé szerves 
(Iom>2%), jellegű, így szubhumusz rétegnek tekinthető. A felső sötétbarna, illetve fekete színű 
rétegek alapvetően az anyagok kis mértékű szervességére utal. 

Az F5 és F7 feltárásokban található feltöltés ugyancsak szerves, ám az itt található szerveség 
valószínűleg nem természetes eredetű. 

A fúrások és szondázások helyszínrajzát az 5. ábra mutatja be: 

 

 
5. ábra - Fúrások és szondázások a beruházási területen (Forrás: Mélyépítő Labor  Kft.) 
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tervezési terület jellemző ÉNy-DK irányú rétegszelvényét az alábbi ábra mutatja be (Forrás: 
Mélyépítő Labor  Kft., TVJ 2020. január-február).  

 
6.ábra – Jellemző ÉNy-DK irányú rétegszelvény (1F-4F-5F-8F fúrások) 

6.1.3. VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

Mélységi vizek: 

A terület VGT szerint a Körös-Maros köze (azonosító: AIQ593; víztestkód: p.2.13.2) porózus 
és a Délkelet-Alföld (azonosító: AIQ516; víztestkód: pt2.3) porózus termál víztest területén 
található. Mennyiségi minősítés: jó. Kémiai minősítés: jó. 

A tervezési terület nem esik sem ivóvízbázis, sem fürdő védőterületére. Az ivóvízkivételek a 
porózus víztestből történnek. A porózus víztestből vizet nyerő kutak a 90-300 m közötti 
mélységközből nyerik a vizet. A térségben kitermelt víz mintegy 50%-át ebből a víztestből 
nyerik. A vízbázisok nagy része nem sérülékeny vízbázis. A vízbázisok védőterületeit a 9.sz. 
ábra szemlélteti. 

Gyula városánál a következő üzemelő és tartalék vízbázisokat tartjuk számon: 

VOR kód kód név státusz típus 
védendő 
termelés 
(m3/nap) 

sérülékeny-
e 

ALG042 3044-150 
Gyula-Szent Benedek 
települési vízmű 

üzemelő R 16 nem 

ALG043 3044-180 
Gyula-Városerdő 
települési vízmű 

üzemelő R 41 nem 

ALG044 3044-10 
Gyula települési vízmű 
Belterületi kutak 

üzemelő R 2356 igen 

AOK708 3044-40 
Gyula Pándy K. Megyei 
Kórház 

üzemelő R 800 nem 
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VOR kód kód név státusz típus 
védendő 
termelés 
(m3/nap) 

sérülékeny-
e 

AOK709 3044-530 
Gyula Remete 
Nevelőotthon 

üzemelő R 45 nem 

AOK706 3044-540 Gyula - Ságvári Dózsa tartalék R 
 

nem 

AOK707 3044-530 Gyula - Szabadság tér tartalék R 
 

nem 

R= rétegvíz /         forrás: http://www.vizugy.hu/  
 

A 3044-240 kódú Gyulai Várfürdő vízbázis diagnosztikai vizsgálata befejeződött, a 13801-
010/2008 számú határozattal rendelkezik kijelölt védőterülettel. A vízbázis üzemeltetője a 
Gyulai Várfürdő Kft. A vízbázis nem sérülékeny, védendő termelése 1137 m3/nap. Súlyponti 
koordinátái (EOV): 146977, 821553. 

A gyulai B-145 kataszteri számú kút rendelkezik gyógyvíz minősítéssel, a víz NaHCO3-os.  

 

Talajvíz 

A térség alacsony morfológiai helyzetéből is következően a talajvíz a felszínhez közeli 
helyzetben van. Ez legfeljebb 3,0 m-es felszín alatti mélységet jelent, de az MBFSZ 
talajvízszint térképe alapján a vizsgált területen az átlagos nyugalmi talajvízszint 1-2 m közötti 
(ld. 7.sz. ábra). 

 
7.sz. ábra Talajvíz mélység a beruházási terület környezetében (forrás: MBFSZ)  

 

A talajvíz uralkodóan nyomás alatti helyzetű. A talajvízfelszín esésiránya ÉNY felé mutat. A 
talajvízmozgás sebessége lassú. 

A térség a VGT szerint a Körös-Maros köze (azonosító: AIQ594; víztestkód: sp.2.13.2) 
feláramlással jellemzett víztest területén található. Mennyiségi minősítés: gyenge. Kémiai 
minősítés: jó. 
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A talajvíz összes oldott anyag tartalma általában magas. Az alábbi táblázatban az1979-ben az 
Alföld térképezése során végzett talajvízvizsgálatok eredményeit mutatja be.  

Fúrásszám 
Kationok Anionok Össz oldott 

anyag Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl - HCO3
 - SO4

 -- NO3
 - 

19/55 64,2 1,7 281,9 51,4 141,4 410 500,8   1464 

22/55 189,9 1,7 136,8 101,9 45,2 696,8 519,6   1711,9 

38/55 360,5 2 111,4 93,6 189,6 746,8 547,6   2067,5 

60/55 340,1 1,2 45 104,5 118,4 871,3 386,4   1882,1 

63/55 190,2 7,4 66,8 58 64,8 608,9 228,8   1242,9 

66/55 657,5 9,7 266,6 471,1 497,5 733,4 1336,6 1675,4 5660,8 
 
Az eredményekből látható, hogy a talajvízben a kationok közül magas a nátrium, az anionok 
közül magas a szulfát és a klorid koncentrációja. Összességében vegyes kation-anion 
összetételű a talajvíz. A magas nátrium, klorid, szulfáttartalom következményei a magas 
talajvízállás miatt a szikesek kialakulása. 

Az érintett terület a 27/2004. (III. 1.) KvVM. rend. alapján a felszín alatti vizek állapota 
szempontjából az „érzékeny” területek kategóriájába tartozik. 

6.1.4. FELSZÍNI VIZEK 

A térség legfontosabb felszíni vízfolyása a Fehér-Körös, Gyulavárinál lép be az országba és 
Gyula városától É-ra folyik ÉNy felé, ahol néhány km megtétele után egyesül a Fekete-Körössel 
és Kettős-Körösként folytatja útját. 

A térséget számtalan vízfolyás, köztük sok mesterséges tarkítja. Gyula városán folyik keresztül 
kacskaringózva az Élővíz-csatorna, amely sok kisebb csatornának, vízfolyásnak a befogadója. 

Ebbe csatlakozik bele a tervezési területtől D-re található Gyulai-levezetőcsatorna. 

A vízfolyások mellett sok kisebb (jellemzően mesterséges eredetű) állóvíz található. A tervezési 
területhez a legközelebbi mintegy 350 m-re található és az 1968-ban készült légifotó tanúsága 
szerint, már 1968-ban is létezett. 1968-ban a terület szántóföld volt. DNY felé 1,5 km-en belül 
több ilyen tó is található horgásztó, élménytó funkcióval. 

6.1.5. ÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁS, TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG 

6.1.5.1.Környezetérzékenység 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2/1. sz. mellékletét 
képező, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolását rögzítő 
térképsorozat, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint tervezési terület az 
érzékeny kategóriába tartoznak. (8. ábra). 

Az érintett ingatlanok területe kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeket 
nem érintenek.  
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8. ábra Kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területek a tervezési terület környezetében 

(jelmagyarázat: kék szín: kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területek; szürkés szín: érzékeny, 
sárga: kevésbé érzékeny terület, piros színnel feltűntetve a beruházási terület) 

(forrás: okir.hu) 
 

Az alábbi ábra alapján (okir.hu adatbázis) a tervezési terület nem érint vízbázisvédelmi 
területet.  

 

9. ábra Vízbázisvédelmi területek határa (forrás: okir.hu) 
(piros színnel feltűntetve a beruházási terület) 
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6.1.5.2.NATURA 2000 besorolás, természetvédelem 

A közvetlen hatásterület nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
közösségi jelentőségű természetvédelmi területekre (Natura2000), ilyen területtel nem is 
határos, a közvetett hatásterületet sem érinti. A legközelebbi Natura2000 élőhely a beruházási 
területtől D-i irányban, kb. 1400 m távolságban található a „Gyula-szabadkígyósi gyepek SAC” 
(HUKM20010) mozaikfoltja. 

6.1.5.3.Humuszmentési talajvédelmi terv 

A tervezett módosítás a terület beépülése következtében a talajra, a termőföldre jelentős hatást 
gyakorol. A tervezett beruházás megvalósításakor a felső humuszos réteg eltávolítását tervezik. 

Mivel a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM 
rendelet 1. § (1) szerint talajvédelmi terv készítése szükséges 400 m2-t meghaladó területigényű 
beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez, így amennyiben a 
termőtalaj letermelése meghaladja a jogszabályban előírt mértéket, úgy talajvédelmi tervet kell 
összeállítani és engedélyeztetni. Amennyiben a humuszos talajszint humusztartalma nem éri el 
az 1%-ot, vagy más domináns talajhibával rendelkezik (magas mésztartalom, magas sótartalom, 
szilárd talajidegen szennyeződéseket tartalmaz), úgy annak mentése nem kötelező. 

A tervezési terület térségének jelentős részén agyag mechanikai összetételű, savas, az 
átlagosnál jobb minőségű szolonyeces réti talajok borítják a felszínt. Szintén jelentős területet 
képviselnek a különböző típusú szikes talajok, melyek mezőgazdasági művelés számára 
kevésbé, inkább állattartás számára használhatók.  

A területen a terepszinttől számított 10-20 cm vastagságban fedezhető fel a közvetlen, 
mezőgazdasági hatásra kialakult gyökérnyomos humusz réteg, ám a szervesanyag-tartalom 
vizsgálatok alapján néhány esetben a felső 50 cm szerves (Iom>5%), vagy kissé szerves 
(Iom>2%), jellegű, így szubhumusz rétegnek tekinthető. A felső sötétbarna, illetve fekete színű 
rétegek alapvetően az anyagok kis mértékű szervességére utal. 

A talajvédelmi tervet a beruházás kivitelezésének elindítása előtt el kell készíteni. 

6.2. A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA 

6.2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A levegőtisztaság-védelem fejezet célja az építési tevékenységgel, az üzem működésével, és a 
kapcsolódó szállításokkal összefüggő környezethasználat levegőtisztaság-védelmi ismertetése 
a kibocsátások alapján, valamint a hatásterület és a várható légszennyezettség bemutatása a 
levegőkörnyezeti hatás figyelembevételével. A levegővédelmi vizsgálatot a rendelkezésre álló 
építési és technológiai adatok felhasználásával végeztük el. 

6.2.1.1. Jogszabályi hivatkozás és vizsgálati módszer 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges 
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
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feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 
határértékeiről 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2004. (I. 30.) 
önkormányzati rendelete 

Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Az előzetes vizsgálattal érintett tevékenységek levegőkörnyezeti hatását és a levegővédelmi 
hatásterületet AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező rendszerrel 
határoztuk meg. A légszennyezés-terjedést és a levegőterheltséget az MSZ 21457/1-7:2002 
magyar szabványsorozatban előírtak alapján vizsgáltuk. A felszíni jellemzőknél, valamint a 
légszennyezőanyagok terjedésénél a telephely környezetére jellemző felszíni és domborzati, 
illetve meteorológiai körülményeket vettük figyelembe, amit az L1. táblázatban foglaltunk 
össze.  

Szélsebesség: 
vsz = 2,7 m/s 

Hőmérséklet: 
tk = 10,5 OC 

Domborzat: 
síkság 

Stabilitási együttható: 
„D” 0,270 

Felszín jellege: z0 = 0,1 
sík, növényzettel borított 

CO NO2 PM10 
551 g/m3 23,6 g/m3 29,4 g/m3 

L1. táblázat Légszennyezés-terjedésnél figyelembe vett környezeti körülmények 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 
jellemzők a következők szerint alakulnak: labilis 13 % (Pasquill A, B, C); semleges 64 % 
(Pasquill D); stabil 23 % (Pasquill E, F). Az átlagos üzemeltetési körülményeket a legnagyobb 
valószínűségre, a „D” stabilitási együttható alkalmazásával, átlagos szélsebességgel vizsgáltuk. 

6.2.1.2. Vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

A tervezett üzem megvalósítására a feltételek teljesülése esetén az Inpark Gyula Ipari Park első 
ütemében kialakuló üzemi területen, a 6640/2, 6640/3 hrsz. alatti ingatlanokon kerül sor. A 
beruházási terület Gyula Város belterületének délnyugati szélén, a 44-es főút mellett 
helyezkednek el. Az üzemi terület részben belterületen, részben külterületen található, a 44-es 
főúton a lakóövezetek elkerülésével közelíthető meg, ami levegővédelmi szempontból kedvező. 
A megvalósítással délkeleti oldalon a Bródy Imre útról egy újépítésű bekötőút, északi oldalon 
a Rosu utcáról új közúti leágazás épül. A tervezett megközelítéssel a szállítási forgalom számára 
a Bródy Imre út – 44-es főút, valamint a Rosu utca – 44-es főút áll rendelkezésre, így egy-egy 
útszakaszon a forgalmi terheléssel összefüggő levegőkörnyezeti hatás csökkenthető. A 4431 
Gyula – Újkígyós – Csorvás j. ök. út a 44-es főúti kereszteződéstől kezdődik, ehhez kapcsolódik 
a Bródy Imre út, amely már települési bekötőút. A tervezett üzem levegővédelmi szempontú 
áttekintő helyszínrajzát a 10. ábrán szemléltetjük, amelyen a megközelítésre rendelkezésre álló 
utak és főbb közúti csomópontok is láthatóak. 
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10. ábra Üzemi terület levegővédelmi szempontú áttekintő helyszínrajza 

 

A tervezési területet északi és északnyugati oldalon a Rosu utca határolja. Az utca túloldalán 
„Gip” gazdasági és ipari terület, valamint „Gksz” gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület 
található, amelyet az üzemnek helyet adó ingatlanokkal szemben északnyugat-délkelet 
irányban elnyúló „EV” véderdő szeldel. Északkeleti irányban a Rosu utca és a Csabai út 
kereszteződésének nyugati oldalán „Vk” központi vegyes területen kereskedelmi áruház, 
üzemanyagtöltő állomás és több kisebb kereskedelmi egység épülete helyezkedik el. Nyugati 
és délnyugati oldalon a tervezési területet a 44-es főút határolja. A főút mentén egy vékony 
sávban „EV” véderdő terület, a véderdővel párhuzamosan „Vk” központi vegyes terület, annak 
túloldalán „Eg” gazdasági erdőterület található. A főút túloldalán, a tervezett üzemtől 
északnyugatra „Má” általános mezőgazdasági övezet, távolabb „Gip” gazdasági és ipari terület 
helyezkedik el. Déli és délnyugati irányokban a 44-es főút és a 4431 j. ök. külterületi szakaszai 
mentén „Vk” központi vegyes terület és „Gip” gazdasági és ipari terület húzódik. Déli, délkeleti 
és keleti irányokban az üzemi terület környezetében a Bródy Imre út és a Csabai út által határolt 
területen nagy kiterjedésű „Gip” gazdasági és ipari terület, valamint „Gksz” gazdasági, 
kereskedelmi és szolgáltató terület húzódik. A Bródy Imre út túloldalán az üzemi területtel 
szemben húzódó sávban „Vk” központi vegyes terület, az üzemi területtől délkeletre „Gip” 
gazdasági és ipari terület található. A Bródy Imre út északi oldalán, az üzemi területtől délkeltre, 
a gazdasági és ipari területbe beékelődve „K” különleges temetőterület, a temető keleti oldalán 
„Vk” központi vegyes terület helyezkedik el.  

A tervezett üzemi területhez legközelebbi lakóövezet a keleti és északkeleti irányokban, a 
Csabai út mentén, az út keleti oldalán található „Lk” építési övezetben, majd az Élővíz-csatorna 
széléig és a Köröspart utca vonaláig húzódó „Lke” kertvárosias lakóterület. A Csabai út keleti 
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oldalán az „Lk” övezetben földszintes és F+1 magas kertes családi házak helyezkednek el. A 
Szent Kereszt Temető keleti oldalán található a Bródy Imre út 2. szám és 6647/2 hrsz. alatt a 
Segítő Kezek Idősek Otthona szállásépület. Az üzemi területtől keletre, a Csabai út és a Déli 
utca kereszteződése mellett, a Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. alatt található a Napsugár 
Panzió szállásépülete. A Bródy Imre út északi oldalán, a temetőterülettől déli és délnyugati 
irányokban kettő tanya található a 7240 hrsz. és a 0569/2 hrsz. alatt. Üzemi területtől 
északnyugatra, a 44-es főút túloldalán, az „Má” övezetben a 0576/16 hrsz. alatt egy tanya, 
valamint az épületet északnyugatról határoló földút túloldalán már „Gip” övezetben a 0598/4 
hrsz. és a 0598/5 hrsz. alatt szintén tanya helyezkedik el. Északkeleti irányban, a Rosu utca 
túloldalán elterülő „Gksz” övezetben, a Rosu utca 11. szám és 6606 hrsz., valamint a 13. szám 
és 6608 hrsz. alatt helyezkednek el tanyák. A Rosu utca irányába a Csabai út felé eső 
területrészeken lakóövezet. Északi irányban, de már távolabb a Kamilla utca 8. szám és 0578/30 
hrsz., a 10. szám és 0578/46 hrsz., valamint 12. szám és 0578/45 hrsz. alatt találhatók épületek.  

A tervezett üzemi területhez kapcsolódó szállítási forgalom számára a Rosu utca, a Bródy Imre 
út és a 44-es főút áll rendelkezésre. Az alsóbbrendű utak és a főút forgalmi kapcsolata korábban 
kiépült útkereszteződésben és csomópontban megoldott. A szállítási forgalom ezekben az 
irányokban elkerüli a belterületen található összefüggő lakóövezeteket. A szállítási 
tevékenységgel összefüggő levegőterheltség az építéskor és a megvalósulást követően a „Gip” 
és a „Gksz” övezetekben, valamint az „Má” általános mezőgazdasági területen elhelyezkedő 
épületeket érintheti. Az üzemhez tervezett új bekötőút és forgalmi csomópont környezetében a 
7240 hrsz. és a 0569/2 hrsz. alatti tanyák, valamint a temető található. 

Az üzemi területet gazdasági és ipari terület, valamint gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató 
övezet határolja, a területhasználatokkal összefüggésben azonban az üzem környezetében 
markáns növényzet található. Mindez levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvező, a diffúz 
kibocsátó felületek aránya elenyésző. A jelenlegi területhasználatokkal összefüggésben olyan 
helyhez kötött légszennyező forrás nincs a területen, ami az alap levegőterheltséget érdemben 
befolyásolná. A településtől, lakossági környezethasználattól, valamint a kereskedelmi és 
kisebb telephelyi épületektől eredő, főként a fűtéssel kapcsolatos kibocsátások határozzák meg 
az alap levegőterheltséget. A légszennyezettségi zónába sorolás a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján: 

10. Az ország többi területe. 

A zónacsoportokat a szennyezőanyagok szerint határoztuk meg. 

 
Szennyezőanyag 

Kén-
dioxid 

Nitrogén
-dioxid 

Szén-
monoxid

Szilárd 
(PM10) 

 
Benzol 

Talaj-közeli 
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PM10 
Kadmium 

PM10 

Nikkel 
PM10 
Ólom 

PM10 
benz(a)-

pirén 
Zónacsoport F F F E F O-I F F F F D 

 

A vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a térségben kialakuló alap levegőterheltséget 
az előzetes vizsgálattal érintett időszakban az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
adataira támaszkodva, a települések belterületi határán kialakuló háttérterhelésre jellemző 
átlagos értékek alapján mutatjuk be az L2. táblázatban. A tevékenységgel összefüggő 
légszennyező anyagok vonatkozásában az alap levegőterheltség trendet a 11. ábrán 
szemléltetjük.  

  Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Kén-dioxid Szálló por 

Koncentráció 12,6-25 g/m3 379-540 g/m3 1,3-1,8 g/m3 17,0-29,0 g/m3 

Határérték 85 g/m3 5 000 g/m3 125 g/m3 50 g/m3 

L2. táblázat Alap levegőterheltségre jellemző átlagos koncentráció a vizsgált környezetben (forrás: OLM) 
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11. ábra A vizsgált területre jellemző alap levegőterheltség (forrás: OLM) 

6.2.1.3. Levegőtisztaság-védelmi követelmények 

Az üzemben nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 
meghatározott diffúz forrás. Az építés idején a kezdeti munkafázisokban alakulhat ki diffúz 
kibocsátó felület a munkaterületeken. Az esetleges diffúz kibocsátás ezekről a szabad 
felületekről származhat rövid ideig. A technológiához és az épületek gépészeti rendszereihez 
tartoznak kibocsátó források, amelyek létesítését és működtetését a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján levegővédelmi szempontból vizsgáljuk. A technológiához és a fűtési 
berendezésekhez csatlakozó helyhez kötött légszennyező pontforrások, valamint a szállításhoz 
és az anyagmozgatáshoz kapcsolódó berendezések határozzák meg a várható kibocsátásokat és 
az érintett környezetben kialakuló levegőterheltséget. A határértékeket a főbb légszennyező 
anyagok vonatkozásában a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 
számú melléklete alapján az L3. táblázatban foglaltuk össze.  

 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat 
Határérték [g/m3] 

Éves 24 órás Órás 
Szálló por (PM10) III. 40 50 — 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000 
Nitrogén-dioxid II. 40 85 100 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

L3. táblázat A főbb légszennyezőanyagok határértékei 

A tüzelőberendezésekre vonatkozó emissziós határértékeket a 140 kWth és az annál nagyobb, 
de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet tartalmazza. Az üzemben II. kategóriájú, gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal 
üzemeltetett tüzelőberendezés telepítésére kerül sor. A kibocsátási határértéket az L4. 
táblázatban az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete alapján foglaltuk össze a fűtési 
technológia, a kapcsolódó berendezés és a tüzelőanyag felhasználás figyelembevételével.  
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Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 

Szilárd anyag 5 mg/Nm3 

Szén-monoxid 100 mg/Nm3 

Nitrogén-oxidok 250 mg/Nm3 

Kén-dioxid 35 mg/Nm3 

L4. táblázat Technológiai kibocsátási határértékek gáz halmazállapotú tüzelőanyagnál 

 
Az építéssel, a megvalósulást követő üzemeltetéssel, a kapcsolódó szállítási tevékenységekkel 
összefüggő levegőterheltséget légszennyezés-terjedés alapján, a környezetben kialakuló 
levegőterheltségi szint és a határértékek figyelembevételével értékeljük. 

6.2.1.4. Létesítmény levegőtisztaság-védelmi bemutatása  

A tervezett beépítés szerint kettő épületegység létesül, amelyek építésére egymást követő 
ütemekben kerül sor. Az üzemi terület feltárására a Bródy Imre útról egy újépítésű bekötőúton, 
valamint az északi oldalon a Rosu utcáról új közúti leágazáson keresztül lesz lehetőség. Terv 
szerint a szállítójárművek ezekből az irányokból lépnek be az üzemi területre, valamint ezekben 
az irányban hagyják el a telephelyi területet.  

Az épületek kialakítása olyan lesz, hogy a későbbiekben betelepülő technológia épületen belül, 
zárt térben nyer elhelyezést ideértve a kapcsolódó kiszolgáló berendezéseket és az 
anyagmozgatási tevékenységet is. A szállítójárművek beállnak az épületek mellé a 
rakodórámpákhoz, majd rámpán történik a ki- és berakodás. A tevékenységekhez kapcsolódó 
forgalom a megvalósulást követően járművenként kettő elhaladást számolva 2 x 80 = 160 
személygépkocsi/nap, és 2 x 7 = 14 tehergépkocsi/nap. 
Az üzemtől származó levegőterhelést a termelési technológia és a gyártáshoz kapcsolódó 
kiszolgáló gépészeti rendszerek kibocsátásai határozzák meg. A kapcsolódó gépészeti rendszer 
elemei a légtechnikai, a hőtermelő és hűtési, valamint a sűrített levegőt előállító berendezések. 
Az épületekben a homlokzatokkal párhuzamosan kapnak helyet a gépészeti helyiségek. 
Alapfunkció szerint logisztikai épületek létesülnek, amelyekben a jövőbeni tevékenységek 
meghatározása a betelepülő technológiával és a technológia működtetésének feltételeivel a 
bérlői igények alapján történik. Az építész-, gépész- és technológiai tervek az előzetes vizsgálati 
fázisban még csak az épületek vonatkozásában állnak rendelkezésre. A levegővédelmi 
hatásterület és a környezetben várható levegőterheltség vizsgálatát a beépítési jellemzők és az 
épületfunkciók, valamint az előzetes építész- és gépész koncepcióterv alapján végeztük el, 
amelyhez felhasználtuk a hasonló létesítményeknél tapasztalati úton szerzett ismereteinket. Az 
üzemi terület elrendezését a 12. ábrán szemléltetjük. 
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12. ábra Üzemi terület levegővédelmi bemutatása 

 
Mindkettő épület üzemcsarnokból és a kapcsolódó irodarészekből áll. Építész koncepció szerint 
a földszintre kerül a bejárat és a recepció, valamint a szociális helyiségeket tartalmazó helyiség 
blokk. Az épületek mellett a raktárakat tartalmazó épületrészeken, rakodást segítő 
rámpakiegyenlítős dokkolók létesülnek. Külső határoló falak 10 cm vtg. acél fegyverzetű 
szendvicspanel hőszigetelő maggal, illetve ásványgyapot szigeteléssel épülnek. A tető acél 
trapézlemez teherhordó szerkezet 20 cm vtg. ásványgyapot szigeteléssel, tető felülvilágítókkal. 
A bejáratok szekcionált ipari kapuk, az irodarészekre műanyagtokozással és nyílóval, illetve 
thermoplan üvegezéssel szerelt ablakok kerülnek.  

Olyan gyártástechnológia betelepítése, amelyhez technológiai légszennyezőanyag kibocsátás 
tartozik, a későbbiekben tervezett. A megvalósulást követően az ilyen jellegű üzemeltetői igény 
alapján, külön engedélyezési eljárás alapján lesz eldönthető, hogy milyen levegővédelmi 
feltételek teljesítésével teheti ezt meg az üzemeltető. Jelenleg az üzemi tevékenységekhez és a 
telephelyi technológiákhoz a raktározással és anyagmozgatással összefüggő gép- és 
járműhasználat, valamint az épületfűtés kibocsátásai tartoznak, a levegőkörnyezeti hatásnál 
ezeket vettük figyelembe. 

A légszennyező pontforrások működésével keletkező szennyezőanyag kibocsátást a 
pontforrások technológiai, telepítési és műszaki jellemzői alapján vizsgáljuk. A nagyobb, 
északi elrendezésű I. épület helyrajzi száma: 6640/2 hrsz.. Központi EOV: X146 566; 
Y818 518. Az I. épület légszennyező kibocsátó forrásai a fűtéshez és használati melegvíz 
ellátáshoz szükséges hőtermelő berendezések kéménye. A fűtés céljára kondenzációs 
gázkazánok létesülnek. A gázkazánokhoz önálló kémény létesül, egyenként DN200 mm 
átmérővel, tető fölötti kivezetéssel. Használati melegvíz ellátás (HMV) központi rendszerről 
lesz biztosítva, 2 db 1500 l-es indirekt fűtésű HMV tároló kerül a gépészeti helyiségbe. A tárolót 
kondenzációs gázkazánok fűtik fel. A hőenergia ellátás földgáz, telekhatárra kerül egy 
gázfogadó állomás.  
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Tervezett gázfűtő készülékek: 
 

Gázkészülék Hőteljesítmény Gázfogyasztás Összes gázfogyasztás 

2 db gázkazán 2 x180 kWth 19 Nm3/h 38 Nm3/h 
 
Hőtermelő berendezésekhez kapcsolódó légszennyező pontforrások: 
 

Pontforrás jele Pontforrás helye Pontforrás magassága Kapcsolódó berendezés 

P1 I. épület tető h = 12 m 180 kWth-os kondenzációs 

gázkazán 

P2 I. épület tető h = 12 m 180 kWth-os kondenzációs 

gázkazán 
 
A gázkészülékek jellemzői: 
 

Névleges 

bemenő 

hőteljesítmény 

Névleges 

gázfogyasztás 

Légszennyezőanyag 

kibocsátás 

Füstgáz 

NO2 CO Tömegáram Hőmérséklet 

180 kWth 19,0 Nm3/h <20 mg/kWh <15 mg/kWh 0,054 kg/s 68 OC 
 

A betervezett gázkészülékek működésétől származó légszennyezőanyag kibocsátást a műszaki 
jellemzők és a gyártó által közzétett, a fenti táblázatban összefoglalt műszaki jellemzők alapján 
határoztuk meg. 

Légszennyezőanyag kibocsátás: 
 

Berendezés Pontforrás jellemző Füstgáz 

tömegáram 

Légszennyezőanyag 

koncentráció 

magasság keresztmetszet NO2 CO 

180 kWth-os kondenzációs 

falikazán 

12 m 0,31 m2 172,5 

mg/Nm3 

21,5 

mg/Nm3 

4,2 

mg/Nm3 

180 kWth-os kondenzációs 

falikazán 

12 m 0,31 m2 172,5 

mg/Nm3  

21,5 

mg/Nm3 

4,2 

mg/Nm3 

 

A fenti táblázatban feltüntetett adatok jó műszaki állapotú, megfelelően beszabályozott és a 
gyártói előírások szerint üzemeltetett gázkazánokra vonatkoznak. A valós kibocsátási értékek 
a számított eredményektől kismértékben eltérhetnek. 

A tervezett gázkazánok határértékekhez történő besorolása az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. 
§ (1) bekezdés 11. pontban előírtak alapján 

II. kategóriájú tüzelőberendezés. 

A besorolás indokolása: a „B” és „C” épületekben a folyamatban lévő engedélyezési hatósági 
eljárás alapján olyan tüzelőberendezések létesítésére kerül sor, amelyek üzembe helyezésére 
2018. december 20. után kerül sor. A tüzelőberendezések légszennyezőanyag-kibocsátására 
vonatkozó határértéket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F oszlopa szerint 
alkalmaztuk. 
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Kibocsátási határértékek: 
 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 

Szilárd anyag 5 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 

NO2 250 mg/Nm3 

SO2 35 mg/Nm3 
 

A gázkazánok légszennyezőanyag kibocsátását a gyártó által rendelkezésre bocsátott műszaki 
és üzemviteli adatok figyelembevételével meghatározott kibocsátási értékek, valamint a 
kibocsátási határértékek összevetésével értékeltük. 

Légszennyezőanyag kibocsátás értékelése: 
 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték Légszennyezőanyag 

kibocsátás 

Értékelés 

NO2 250 mg/Nm3 21,5 mg/Nm3 megfelel 

CO 100 mg/Nm3 4,2 mg/Nm3 megfelel 
 

A kisebb, déli elrendezésű épület helyrajzi számai: 6640/3 hrsz. Központi EOV: X146 453; 
Y818 612. A légszennyező kibocsátó források a fűtéshez és használati melegvíz ellátáshoz 
szükséges hőtermelő berendezések kéménye. A hőenergia ellátás földgázzal lesz megoldva, 
telekhatárra kerül egy gázfogadó állomás. A fűtés céljára kondenzációs gázkazánok létesülnek. 
A gázkazánokhoz önálló kémény létesül, egyenként DN200 mm átmérővel, tető fölötti 
kivezetéssel. Használati melegvíz ellátás (HMV) központi rendszerről lesz biztosítva, 1 db 1500 
l-es indirekt fűtésű HMV tároló kerül a gépészeti helyiségbe. A tárolót kondenzációs 
gázkazánok fűtik fel. 
 
Tervezett gázfűtő készülékek: 
 

Gázkészülék Hőteljesítmény Gázfogyasztás Összes gázfogyasztás 

2 db falikazán 2 x150 kWth 10,6 Nm3/h 42,2 Nm3/h 
 
Hőtermelő berendezésekhez kapcsolódó légszennyező pontforrások: 
 

Pontforrás jele Pontforrás helye Pontforrás magassága Kapcsolódó berendezés 
P3 II. épület tető h = 12 m 150 kWth-os kondenzációs 

gázkazán 
P4 II. épület tető h = 12 m 150 kWth-os kondenzációs 

gázkazán 
 
A gázkészülékek jellemzői: 
 

Névleges 
bemenő 

hőteljesítmény 

Névleges 
gázfogyasztás 

Légszennyezőanyag 
kibocsátás 

Füstgáz 

NO2 CO Tömegáram Hőmérséklet 
150 kWth 10,6 Nm3/h <20 mg/kWh <15 mg/kWh 0,0365 kg/s 68 OC 

 
A betervezett gázkészülékek működésétől származó légszennyezőanyag kibocsátást a műszaki 
jellemzők és a gyártó által közzétett, a fenti táblázatban összefoglalt műszaki jellemzők alapján 
határoztuk meg. 
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Légszennyezőanyag kibocsátás: 

Berendezés Pontforrás jellemző Füstgáz 
tömegáram 

Légszennyezőanyag 
koncentráció 

magasság keresztmetszet NO2 CO 
150 kWth-os 

kondenzációs 
falikazán 

 
12 m 

 
0,31 m2 

 
158,9 mg/Nm3 

18,1 
mg/Nm3 

2,8 
mg/Nm3 

150 kWth-os 
kondenzációs 

falikazán 

 
12 m 

 
0,31 m2 

 
158,9 mg/Nm3 

18,1 
mg/Nm3 

2,8 
mg/Nm3 

 
A fenti táblázatban feltüntetett adatok jó műszaki állapotú, megfelelően beszabályozott és a 
gyártói előírások szerint üzemeltetett gázkazánokra vonatkoznak. A valós kibocsátási értékek 
a számított eredményektől kismértékben eltérhetnek. 

A tervezett gázkazánok határértékekhez történő besorolása az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. 
§ (1) bekezdés 11. pontban előírtak alapján 

 
II. kategóriájú tüzelőberendezés. 

 
A besorolás indokolása: a „B” és „C” épületekben a folyamatban lévő engedélyezési hatósági 
eljárás alapján olyan tüzelőberendezések létesítésére kerül sor, amelyek üzembe helyezésére 
2018. december 20. után kerül sor.  A tüzelőberendezések légszennyezőanyag-kibocsátására 
vonatkozó határértéket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F oszlopa szerint 
alkalmaztuk. 

 
Kibocsátási határértékek: 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 
Szilárd anyag 5 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 
NO2 250 mg/Nm3 
SO2 35 mg/Nm3 

 

A gázkazánok légszennyezőanyag kibocsátását a gyártó által rendelkezésre bocsátott műszaki 
és üzemviteli adatok figyelembevételével meghatározott kibocsátási értékek, valamint a 
kibocsátási határértékek összevetésével értékeltük. 

 

Légszennyezőanyag kibocsátás értékelése: 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték Légszennyezőanyag 
kibocsátás 

Értékelés 

NO2 250 mg/Nm3 18,1 mg/Nm3 megfelel 
CO 100 mg/Nm3 2,8 mg/Nm3 megfelel 

6.2.1.5. Építési tevékenységtől eredő légszennyezettség 

A megvalósulás idején az építési tevékenységgel az elsődleges földmunka, a tereprendezés, az 
épületalapok elkészítése, valamint a szerkezetépítéssel lehet a legnagyobb levegőterhelésre, 
ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól származó környezeti levegőterheltségre számítani. Ezt 
követően diffúz forrás már nem alakul ki, illetve épületeken belül, zárt térben folytatódik az 
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egyéb építési munka, amihez nem tartozik jelentős légszennyezőanyag kibocsátás. Az építés 
idején légszennyező pontforrás nem létesül, döntően elektromos meghajtású építőipari gépek 
és eszközök alkalmazására kerül sor. 

A legnagyobb mértékű kibocsátás az építési munkafolyamatok első fázisaiban várható, így ez 
határozza meg a környezethasználat mértékét is. Az építési munkaterületen a munkagépektől 
származó levegőterhelést a vizsgálat során a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű 
motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1. melléklete alapján határoztuk meg. A 
légszennyezőanyag kibocsátás a névleges teljesítmények figyelembevételével az alábbi: E (g/h) 
= P (kW) · L (g/kWh). Az általánosan alkalmazott munkagépek vonatkozásában a 24 órára 
vetített átlagos órai kibocsátásokat a napi üzemidők és az üzemanyag-fogyasztás 
figyelembevételével foglaltuk össze az L5. táblázatban. A munkagépektől származó 
legnagyobb levegőterhelést az L6. táblázatban összegezzük. 

 
Teljesítmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék 

B: 75  P  130 kW 5,0 g/kWh 1,3 g/kWh 9,2 g/kWh 0,7 g/kWh 

L5. táblázat Általánosan alkalmazott munkagépektől származó kibocsátások 
 

Teljesítmény CO NO2 HC PM 
P ≥ 75 kW 104,2 mg/s 8,3 mg/s 3,9 mg/s 0,5 mg/s 
P ≥ 105 kW 102,1 mg/s 11,7 mg/s 5,5 mg/s 0,7 mg/s 

Összesen 206,3 mg/s 20,0 mg/s 9,4 mg/s 1,2 mg/s 

L7. táblázat Az építésénél várható kibocsátások 
 
A tolólapos és a homlokrakodós munkagépekkel történő anyagmozgatásnál, illetve az építési 
terület előkészítésénél, valamint a földmunkánál a fajlagos szilárdanyag kibocsátás átlagosan 
0,07-0,1 g/t/h. Az anyagmennyiséget a gépek kapacitása és az épületalapok kialakításához 
szükséges munkaigény figyelembevételével határoztuk meg. A munkavégzésnél legfeljebb 
22,25 t  0,1 g/t/h = 2,225 g/h, azaz 0,002 kg/h szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. 
Rakodás idején a szilárdanyag kibocsátás várható mértéke 6-8 g/t. A legnagyobb kibocsátás az 
anyagmozgatásnál 22,25 t/h  8 g/t = 178 g/h, azaz 0,18 kg/h szilárd anyag. Az összes kibocsátás 
0,18 kg/h, azaz 50 mg/s. Az építéshez használt szállítójárművek levegőterhelését a napi 
járműszám és az abból levezetett elhaladások száma, valamint a fajlagos kibocsátási értékek 
alapján határoztuk meg. A járművek átlagos elhaladási sebessége a közúton v = 60-70 km/h. A 
napi szállítási forgalom az oda-vissza utat is ‒ minden jármű esetében kettő elhaladás ‒ 
figyelembe véve n = 72 j/nap. A szállítójárművektől származó, napi forgalom alapján a 
tehergépjárművekre meghatározott kibocsátásokat az L8. táblázat tartalmazza. 
 

Kibocsátó forrás CO NO2 PM 
Tehergépkocsi 0,009 mg/sm 0,007 mg/sm 0,002 mg/sm 

L8. táblázat Szállítójárművektől származó kibocsátások 
 
Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja 
szerint a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás 
által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett 
kibocsátott ‒ műszaki becsléssel meghatározható ‒ légszennyező anyag terjedése 
következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri 
meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra 
számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb, 
vagy 
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b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, vagy 

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

 

A légszennyezés-terjedés jellemző értékeit a légszennyezők vonatkozásában a 13-15. ábrák 
szemléltetik. 

 

 

13. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei az építési munka idején NO2 légszennyezőre 

 

14. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei az építési munka idején CO légszennyezőre 
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15. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei az építési munka idején szilárd légszennyezőre 
 
Az építési munka legnagyobb hatásterületét a szálló por, azaz a PM10 koncentráció adja, az NO2 
és a CO hatása az építési területen és környezetében a szilárdanyag koncentrációhoz képest, a 
területi kiterjedés alapján elhanyagolható mértékű lesz. Ezért a vizsgálat keretében a 
hatásterületet a porkoncentrációval érintett terület figyelembevételével határoztuk meg. A 
legnagyobb hatásterület a „terhelhetőség 20 %-nál nagyobb feltételre” mutatható ki. 
Legnagyobb órás koncentrációérték cmax. = 17,85 μg/m3, ami a munkaterületen alakul ki a 
forrástól 45 m-re. Az átlagos levegőterheltség a hatásterületen cátl. = 11,67 μg/m3. A 
légszennyezettséget az L9. táblázatban összegeztük. A hatásterület 105 m, amit a 16. ábra 
szemléltet. 

 
Vizsgált jellemző Koncentráció Távolság 

Nitrogén-dioxid, határérték 100 μg/m3 
a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 9,9100 μg/m3 46 m 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,253 μg/m3 34 m 
c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 20,301 μg/m3 27 m 
Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 26,354 μg/m3 19 m 

Átlagos koncentráció a területen 18,992 μg/m3 — 
Szén-monoxid, határérték 10 000 μg/m3 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,00 μg/m3 — 
b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,80 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 151,737 μg/m3 30 m 
Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 193,904 μg/m3 20 m 

Átlagos koncentráció a területen 167,232 μg/m3 — 
Szilárdanyag, határérték: 50 μg/m3 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 4,968 μg/m3 92 m 
b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 4,092 μg/m3 105 m 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 14,08 μg/m3 52 m 
Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 17,85 μg/m3 45 m 

Átlagos koncentráció a területen 11,67 μg/m3 — 

L9. táblázat Építési terület környezetében kialakuló légszennyezettség az érintett környezetben 
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16. ábra Levegővédelmi hatásterület kiterjedése az építési munka idején 

 
Az építési tevékenységhez kapcsolódó szállítás és fuvarozás levegővédelmi vizsgálatánál a 
jellemző szélirányt tájékoztató jellegűnek tekintettük, a légszennyező anyagok elszállítódását 
és a levegőterheltség legnagyobb kiterjedését azzal a feltétellel határoztuk meg, hogy az átlagos 
szélsebesség valamennyi irányban bármikor kialakulhat. Az utak napi forgalmi terhelésénél a 
legrosszabb állapotot vettük figyelembe, és a vizsgálatot arra az esetre végeztük el, amikor egy 
útszakaszon közlekedik be a területre minden jármű. A szállítási forgalmat és a kibocsátásokat 
az L10. táblázat, a levegőterheltséget az L11. táblázat tartalmazza. A légszennyezés-terjedést 
és a területi érintettséget a 17. és a 18. ábrákon szemléltetjük. 

 
Járműkategória Vonalas forrás emissziója 

Napi forgalom Mértékadó órai 
forgalom, MÓF 

NO2 CO PM10 

Tehergépkocsi 72 
j/nap 

4,14 j/óra 0,0073 mg/sm 0,0093 mg/sm 0,0018 mg/sm 

L10. táblázat Az építésihez kapcsolódó szállítási forgalom és a légszennyezőanyag kibocsátások 
 

 
Légszennyezőanyag 

Maximális 1 órás 
koncentráció értékek 

 
Határérték 

Terhelés a 
határérték %-ában 

Koncentráció Távolság 
Szén-monoxid 3,260 g/m3 1 m 10 000 g/m3 0,03 % 

Nitrogén-dioxid 2,559 g/m3 1 m 100 g/m3 2,60 % 

L11. táblázat Építéshez kapcsolódó szállítási forgalommal összefüggő levegőterheltség 
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17. ábra Légszennyezés-terjedés jellemzők az építéssel összefüggő szállítási forgalom esetében 
 
Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenységek hatásterülete a nitrogén-dioxid és a szén-
monoxid légszennyezőanyag esetében egyaránt 4 m, ami a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2. § 12c. pont c) bekezdés szerint az „egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-
ánál nagyobb” feltételre határozható meg. Ezen a hatásterületen egy épület található, az építési 
terület – új bekötőút – Bródy Imre út – 44-es főút szerinti útvonal mentén, a Bródy Imre út 7240 
hrsz. alatt. A hatásterületen a légszennyezettségi szint messze elmarad a határértékektől, így az 
okozott levegőkörnyezeti hatás nem lesz kimutatható mértékű, az érintett ingatlan használatát 
nem befolyásolja. 

 

18. ábra Légszennyezés-terjedés jellemzők CO légszennyező anyagra az építéssel összefüggő szállítási 
forgalom esetében 

 
Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenységtől származó légszennyezőanyagok maximális 
koncentráció értékei alapján az érintett útszakaszok környezetében legfeljebb 4 m-es sáv lesz 
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érintett levegőterheltség szempontjából. Az összegződő szállítási forgalom a 44-es főút 
külterületi szakaszát veszi igénybe. 

6.2.1.6.Megvalósulást követő kibocsátás és levegőterhelés 

Az épületek megvalósulását követően, a környezethasználat szokásos üzemi körülmények 
szerinti megkezdésével az épületfűtés, a telephelyi járműmozgás, valamint a kapcsolódó 
szállítás befolyásolja a levegőkörnyezeti helyzetet. 

Az üzemi logisztikához tartozik a szállítójárművek telephelyi belső úton és a rakodóállásokon 
végzett mozgása, majd a rakodási helyre történő beállása. A telephelyi járműmozgással 
összefüggő légszennyezettséget a napi járműforgalom alapján határoztuk meg, a napi 
személygépkocsi óraforgalom 9,2 j/h, a tehergépkocsi óraforgalom 0,8 j/h. A járművekkel 
összefüggő hatásterület 3 m, ami a telephelyi utak nyomvonalvezetését tekintve Az üzemi 
oldalhatárokon belül marad, a szomszédos területeket már nem érinti. Az üzemi területen 
kialakuló legnagyobb légszennyezettség nitrogén-dioxid légszennyezőre 3,553 μg/m3, szén-
monoxid légszennyezőre 9,383 μg/m3. A nitrogén-dioxidra meghatározott 100 μg/m3 
határérték, és a szén-monoxidra meghatározott 10 000 μg/m3 határérték alapján a 
járműmozgással összefüggő légszennyezettség elhanyagolható mértékű lesz, a terület 
levegőkörnyezeti helyzetét nem befolyásolja.  

A telephelyen a szállítójárművek mozgásával, a rakodóhelyekre történő be- és kiállással 
összefüggő vizsgálat eredményeit az L12. táblázatban foglaltuk össze, a légszennyezés-
terjedés jellemzők a 19-20. ábrákon láthatók. A vizsgálat eredménye alapján a telephelyi 
járműmozgás nem befolyásolja érdemben a létesítmény környezetében a levegőkörnyezeti 
helyzetet, a munkahelyi területeken okoz levegőterhelést. 

Az épületekhez tartozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó vizsgálat 
eredményeit az L13. táblázatban foglaltuk össze, a légszennyezés-terjedés jellemzők a 21-22 
ábrákon láthatók. A vizsgálatot a pontforrásokhoz kapcsolódó nitrogén-dioxid és szén-
monoxid légszennyezőkre végeztük el. 

 
Vizsgált jellemző Koncentráció Távolság 

Nitrogén-dioxid, határérték 100 μg/m3 
a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 10,000 μg/m3 — 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 15,280 μg/m3 — 
c) egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 2,793 μg/m3 3 m 
Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 3,553 μg/m3 1 m 

Átlagos koncentráció a területen 3,195 μg/m3 — 
Szén-monoxid, határérték 10 000 μg/m3 

a) egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb 1000,00 μg/m3 — 
b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb 1889,80 μg/m3 — 

c) az egyórás maximális érték 80 %-ánál nagyobb 7,376 μg/m3 3 m 
Levegőterheltség legnagyobb értéke a területen 9,383 μg/m3 1 m 

Átlagos koncentráció a területen 8,436 μg/m3 — 

L12. táblázat Szállítójárművek telephelyen végzett mozgásával összefüggő vizsgálat eredményei 
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A légszennyező pontforrásoktól eredő légszennyezettség: 
 

Légszennyező 
forrás 

légszennyező 
anyag 

Levegőterheltség (µg/m3) és az érintett terület (m) 
a) b) c) 

P1 NO2 10,00 − 15,28 − 0,115 78 
CO 1000,0 − 1889,8 − 0,009 78 

P2 NO2 10,00 − 15,28 − 0,115 78 
CO 1000,0 − 1889,8 − 0,009 78 

P3 NO2 10,00 − 15,28 − 0,073 76 
CO 1000,0 − 1889,8 − 0,008 76 

P4 NO2 10,00 − 15,28 − 0,073 76 
CO 1000,0 − 1889,8 − 0,008 76 

c)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés c) pont szerint; 
b)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés b) pont szerint; 
a)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés a) pont szerint. 

L13. táblázat Helyhez kötött légszennyező pontforrások vizsgálati eredményei 

 

 

19. ábra Légszennyezés-terjedés a telephelyi járműmozgás vonatkozásában NO2 légszennyezőre 
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20. ábra Légszennyezés-terjedés a telephelyi járműmozgás vonatkozásában CO légszennyezőre 
 
Az épületekhez tartozó légszennyező pontforrások vonatkozásában a maximális hatásterület a 
nitrogén-dioxid légszennyező vonatkozásában a kibocsátó forrástól számítva 78 m, a szén-
monoxid légszennyező vonatkozásában a kibocsátó forrástól számítva 76 m. Az épületek 
kialakítását és a pontforrások elhelyezkedését tekintve a légszennyezőanyag kibocsátás a 
szomszédos ingatlanokat északi irányban, a Rosu utca mentén érinti, de lakóterület vagy 
lakóépület nincs a levegővédelmi hatásterületen. A légszennyezettség jellemzően a kibocsátó 
források közvetlen környezetében, a telephelyi területen belül érvényesül. Az üzemhez 
legközelebbi lakóházaknál, illetve az ipari és gazdasági övezet épületeinél a levegőkörnyezeti 
helyzetet nem befolyásolja. 

 

21. ábra Légszennyezés-terjedés a helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában NO2 
légszennyezőre 
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22. ábra Légszennyezés-terjedés a helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában CO 
légszennyezőre 

6.2.1.7. Szállításból eredő levegőterheltség 

A szállítási tevékenyég levegővédelmi vizsgálatánál a jellemző szélirányt tájékoztató 
jellegűnek tekintettük, a légszennyező anyagok elszállítódását és a levegőterheltség legnagyobb 
kiterjedését azzal a feltétellel határoztuk meg, hogy az átlagos szélsebesség valamennyi 
irányban bármikor kialakulhat. A szállítási forgalmat és a kibocsátásokat az L14. táblázat, a 
levegőterheltség koncentrációkat az L15. táblázat tartalmazza. A légszennyezés-terjedést és a 
területi érintettséget a 23. és a 24. ábrákon szemléltetjük. 

Mértékadó órai forgalom, MÓF Vonalas forrás emissziója [mg/s∙m] 

Személygépkocsi 160 j/nap 9,2 j/óra  

0,0216 

 

0,0056 

 

0,0006 Tehergépkocsi 14 j/nap 0,8 j/óra 

L13. táblázat Üzem működéséhez kapcsolódó szállítási forgalom és a kibocsátások 

 
 

Légszennyezőanyag 
Maximális 1 órás 

koncentráció értékek 
 

Határérték 
Terhelés a 

határérték %-ában 
Koncentráció Távolság 

Szén-monoxid 1,972 g/m3 1 m 10 000 g/m3 0,02 % 

Nitrogén-dioxid 7,605 g/m3 1 m 100 g/m3 7,6 % 

L14. táblázat Üzem működéséhez kapcsolódó szállítási forgalomtól származó levegőterheltség 
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23. ábra Légszennyezés-terjedés NO2 légszennyező anyagra a szállítási forgalom vonatkozásában 
 

 

24. ábra Légszennyezés-terjedés CO légszennyező anyagra a szállítási forgalom vonatkozásában 

Az üzem működéséhez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta légszennyezettség maximális 
koncentrációja alapján az érintett útszakaszok környezetében legfeljebb 4 m-es sáv lesz érintett 
levegőterheltség szempontjából. Az összegződő szállítási forgalom a 44-es főút külterületi 
szakaszát veszi igénybe. Az üzemhez kapcsolódó szállítási tevékenységek hatásterülete a 
nitrogén-dioxid és a szén-monoxid légszennyezőanyag esetében egyaránt 4 m, ami a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont c) bekezdés szerint az „egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
maximális érték 80 %-ánál nagyobb” feltételre határozható meg. Ezen a hatásterületen egy 
épület található, az építési terület – új bekötőút – Bródy Imre út – 44-es főút szerinti útvonal 
mentén, a Bródy Imre út 7240 hrsz. alatt. A hatásterületen a légszennyezettségi szint messze 
elmarad a határértékektől, így az okozott levegőkörnyezeti hatás nem lesz kimutatható mértékű, 
az érintett ingatlan használatát nem befolyásolja. 



NIPÜF Éta Ipari Park Kft.   AIRBUS - Gyula 
Inpark Gyula Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2020. augusztus 47 LAWAND Mérnöki Iroda 
  

6.2.1.8. Levegőtisztaság-védelmi összefoglalás  

A hatásvizsgálat alapján megállapítható, hogy az üzemi tevékenység megkezdésével, a 
kialakuló levegőkörnyezeti hatás csak az üzem területét, illetve a közvetlenül szomszédos, 
legfeljebb 40 m széles területsávot érinti. A tevékenység levegővédelmi hatásterületéhez 
tartozó légszennyezettségi koncentrációk csak az üzemépületek környezetében lesznek 
kimutatható mértékűek, ami az elhelyezkedés mellett a környezeti körülmények 
következménye. A szomszédos ingatlanokon kialakuló légszennyezettség a levegőkörnyezeti 
állapotot nem befolyásolja érzékelhető módon. A levegővédelmi hatásterületet a 25. ábra 
szemlélteti. 

 

25. ábra Levegővédelmi hatásterület 

A szállítási és látogatói forgalom miatt olyan mértékű légszennyezettség nem alakul ki, amely 
kimutatható módon befolyásolná a levegőkörnyezeti helyzetet. Kijelenthető, hogy a kapcsolódó 
forgalom következtében fellépő levegőterheltség nem haladja majd meg a légszennyezettség 
egészségügyi határértékeit, mivel a kibocsátási értékek is elhanyagolható mértékűek lesznek. 
Az építési tevékenység során a tereprendezés és az alapozás, valamint a betonburkolat 
elkészítésének idején lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátással 
összefüggő környezeti levegőterheltségre számítani. Az építési munkaterület elhelyezkedése és 
a lakóterületek nagy távolsága miatt az építéstől származó kibocsátások a lakóterületeken nem 
okoznak kimutatható légszennyezettséget. Összességében megállapítható, hogy a tervezett 
tevékenységgel összefüggésben nem kell jelentős környezeti hatásra számítani. Az üzemi 
területhez legközelebb elhelyezkedő lakóházak beépítési vonalában a várható levegőkörnyezeti 
hatás a levegőterheltségi szint határértékekhez képest elhanyagolható mértékű lesz, a jelenlegi 
levegőterheltségi alapállapotot nem befolyásolja érdemben. Az üzem megfelel a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. A tevékenység megkezdésének 
levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs akadálya. 
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6.2.2. FÖLDTANI KÖZEGEKET ÉRŐ HATÁSOK 

6.2.2.1.Földtani közegek jelenlegi környezeti állapota  

A földtani közeg szennyezettségi állapotára vonatkozóan a talajvizsgálati jelentés készítése 
során, valamint később, a 219/2004. (VII.24.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti 
tartalmú alapállapotjelentés keretében történtek laboratóriumi vizsgálatok. Az 
alapállapotjelentést a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. végezte. 

Első körben 2020. 01. 28-30. között talajmechanikai célú fúrások (1F-8F) mélyültek 15 m-es 
talpmélységgel. Közülük 6 db fúrás (1F-6F) anyagából történt akkreditált talajmintavétel, 
melyet a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki, Szolgáltató Kft. végzett el.  

Ezután 2020. 04. 07-én 3 db fúrásból (F1-F3) talajvízmintavétel történt. A mintavételt a Bálint 
Analitika Kft végezte. A létesítmények adatait a következő táblázat tartalmazza: 

FRS_ID EOVy EOVx Fúrás ideje Talpm_m Nyug_tvz_m 

1F 818 435 146 545 2020.01.28 15 2,96 

2F 818 545 146 595 2020.01.29 15 3,23 

3F 818 495 146 445 2020.01.30 15 2,41 

4F 818 595 146 485 2020.01.29 15 3,72 

5F 818 603 146 321 2020.01.30 15 1,73 

6F 818 705 146 375 2020.01.29 15 2,34 

7F 818 655 146 245 2020.01.30 15 2,15 

8F 818 745 146 285 2020.01.29 15 2,16 

F1 818 435 146 545 2020.04.07 15 2,8 

F2 818 545 146 595 2020.04.07 15 2,9 

F3 818 605 146  415 2020.04.07 15 2,6 

A szürkével jelölt fúrásokból történt környezetföldtani célú mintavételezés. A vastaggal szedett fúrások 
esnek a jelenlegi tervezési területre, a többi a későbbi bővítési területre. 

 
A talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálatait a Bálint Analitika Kft. végezte. A következő 
táblázatban bemutatottak szerinti vizsgálatokat végeztettük el a mintákban: 

 

 ÁVK vezkép nitrát nitrit ammónia bromát tox fém TPH PAH VOCl 

talaj  14 14 14 14 14 14 14 14 14 

A kémiai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendeletben megadott határértékekhez (B: szennyezettségi határérték) viszonyítottuk. 

Az értékelésnél minden eredményt bemutatva értékeljük a terület környezeti állapotát, de külön 
kiemeljük azokat az eredményeket, amelyek nem a jelenlegi tervezési területre eső mintavételek 
(5F és 6F fúrások mintái) vizsgálatának eredményei. 

 

A talajok alapállapota: 

A területen lemélyített 1F-4F fúrások rétegsora 1,2-2,4 m vastagságú sötétbarna, felszín 
közelében humuszos agyaggal kezdődik. Az agyag alatt 2,5-3,0 m vastagságban sötétbarna 
homokos iszap következik. 5,0-7,0 m mélységben már szürke iszapos agyagot harántoltak a 
fúrások. A 4F fúrásban 5,4-6,3 m között 1,0 m vastag finomhomok betelepülés volt 
tapasztalható. 7,0 m-től a fúrások talpáig (15,0 m) sovány agyag, homokos iszap települt. 

A tervezési területtől D-re mélyített 5F-8F fúrásokban is jellemzően ugyanez a rétegsor volt 
megfigyelhető. A különbség, hogy a 6F fúrás 1,5 m vastagságú homokkal kezdődött, az 5F és 
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7F fúrásban a felszíntől 1,4-1,5 m vastag feltöltés volt tapasztalható. A 4F fúrásnál észlelt 
homokbetelepülés a 8F fúrásban is megjelent, de a felszínhez közelebb 3,4-3,8 m-es 
mélységközben. 

A tervezett beruházás területén mélyült fúrások közül az 1F, 2F, 3F jelű fúrásban 3-3 
mélységből, a 4 F fúrásból 1 mélységből vizsgáltattuk a talajokat. A beruházás területén kívül 
mélyült 5F fúrásban szintén 3 mélységből, a 6F fúrásban 1 mélységből vett talajmintát 
vizsgáltattunk. A következőkben szennyezőkomponensenként értékeljük a talaj környezeti 
állapotát. A mintavételi mélységeket és a mintákban mért koncentrációkat az 5.sz. 
mellékletben mutatjuk be. A talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét az 
VI.sz. függelékben csatoltuk. 

Fémek, félfémek 

A beruházási területen vett 10 talajmintában 8-ban a bárium koncentrációja magasabb a 
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott B=250 mg/kg 
szennyezettségi határértéknél. A legmagasabb mért bárium koncentráció ezen a területen 424 
mg/kg (3F/5,0 m). 

A bárium mellett 4 mintában magasabb a nikkel koncentrációja a B=40 mg/kg határértéknél. 
Közülük 3 mért koncentráció csak kicsivel magasabb ennél a határértéknél, gyakorlatilag a 
mérési hibahatáron belül vannak. A 3F jelű fúrás 5,0 m-es mélységből vett mintájában 65,5 
mg/kg nikkel koncentrációt mértek.  

A króm koncentrációja 10 talajminta közül 2-ben haladta meg a B=75 mg/kg szennyezettségi 
határértéket, egyben pedig éppen elérte azt. A határérték felett mért mindkét koncentráció a 3F 
fúrás mintáiban mutatkozott, a maximum115 mg/kg volt, amit a 3F jelű fúrás 5,0 m mélységből 
vett mintájában mérték. 

A fentieken kívül egy mintában (1F/3,0 m) az arzén koncentrációja kicsivel meghaladta a 15 
mg/kg szennyezettségi határértéket, igaz a mért érték mindössze 0,1 mg/kg-al magasabb ennél 
az értéknél. 

A közvetlen beruházási területről vett talajminták környezeti állapotát jónak ítéljük. A 
határérték feletti koncentrációk jelentős része (nikkel, króm, arzén) gyakorlatilag a mérési 
hibahatáron belüli mennyiséggel haladja meg a határértékrendeletben megadott „B” 
koncentráció értéket. Ezek a mért értékek a geokémiai háttér (a K-DK felől történő 
vízáramlással történő anyagvándorlás) ismeretében nem jelentenek kiugró értéket. A geokémiai 
háttér eredetet igazolják a mélyebb rétegekből származó mintákban mért magasabb 
koncentrációk. Véleményünk szerint ezek a koncentrációk természetes eredetűek.  

Ha megvizsgáljuk a tervezési területtől D-re mélyült 5F jelű fúrásból vett talajminták állapotát, 
akkor kijelenthetjük, ismerve a fúrás rétegsorában levő 1,5 m feltöltést is, hogy azon a részen 
szennyezés valószínűsíthető. Az ebből a fúrásból vett legfelső talajmintában az arzén, a 
kadmium, a bárium, a réz, a higany, az ólom és a cink koncentrációja is magasabb a „B” 
szennyezettségi határértéknél. Ugyanezen fúrás 2,0 m mélységből vett talajmintájában már 
csak az arzén, a bárium és a kadmium, a 3,0 m mélységből vett talajmintájában pedig a 
bárium, réz és nikkel koncentrációja volt magasabb a szennyezettségi határértéknél. Ez azt 
mutatja, hogy ebben a fúrásban a felső részen, feltehetően a lerakott feltöltésből származóan, 
szennyezett a talaj a fémek és félfémek tekintetében. Ez a fúrás azonban nem a jelenlegi 
tervezési területre esik! 

Szénhidrogénfélék 

A talajmintákban vizsgáltattuk az összes alifás szénhidrogének, a PAH komponensek, az alifás 
és aromás klórozott szénhidrogének koncentrációit. 
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Közülük az alifás és aromás klórozott szénhidrogének sem a tervezési területen, sem attól D-
re, a bővítési területen vett talajmintákban nem voltak detektálhatók. 

A tervezett beruházás területének talajmintáiban (10 db) mind az alifás szénhidrogének, 
mind a PAH komponensek koncentrációja messze a „B” szennyezettségi határérték alatt volt 
kimutatható. 

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a tervezési terület szénhidrogénfélék okozta 
szennyeződéstől mentes. 

A tervezési területtől D-re mélyített 5F fúrás talajmintái azonban szennyezettnek mutatkoztak. 
Az 5F fúrás felső két talajmintájában a TPH és a PAH koncentráció is magasabb a „B” 
szennyezettségi határértéknél. A mért értékek a következők voltak:  

5F/1,0 m TPH=447 mg/kg PAH=4,37 mg/kg 

5F/2,0 m TPH=1130 mg/kg PAH=1,15 mg/kg 

A 3,0 m mélységből vett talajmintában már „B” határérték alatti koncentrációban voltak ezek 
a komponensek. A szintén a tervezési területen kívül eső 6F fúrás talajmintájában sem volt 
szennyezettségi határértéket elérő koncentráció. 

A kimutatott „B” érték feletti koncentráció, a fémeknél valószínűsített módon a feltöltésből 
eredeztethető.  

6.2.2.2.A kivitelezési munkálatok hatása a földtani közegek környezeti állapotára 

A tervezett beruházás eddig beépítetlen területrészen valósul meg, így vizsgálni szükséges a 
kivitelezési munkák földtani közeget érintő hatásait. 

A felhasznált anyagok vonatkozásában a környezetre ártalmatlan anyagok kerülnek beépítésre. 

Az építkezés alatt használt gépek és berendezések környezetvédelmi szempontokat is ki kell, 
hogy elégítsenek. Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is 
rendszeres ellenőrzéssel kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) 
megakadályozni. 

Az építési munkák során a termőföld védelméről szóló törvény értelmében az építési munkák 
előtt a humusztakarót le kell termelni és a parkosításig külön depóniában kell tárolni, vagy a 
területről el kell szállítani. Deponálás esetén a depóniákat gondozni, az allergizáló 
gyomnövényeket irtani kell. 

Amennyiben a fel nem használt humuszos talajtömeg elszállítása szükséges, felhasználásáról a 
hatályos jogszabályok szerint lehet intézkedni. 

A beruházás megkezdése előtt a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásai szerint talajvédelmi 
tervet kell készíteni. 

A humusz mentesítést követően a kitermelt és helyben nem felhasználható kiszoruló földet az 
elhelyezési és felhasználási célnak megfelelően minősíteni kell. A föld kiszállításakor a 
vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások szerint kell eljárni. 

A tervezett épület padlóvonalának kialakításához a terület feltöltése szükséges az építész 
tervekben meghatározott mértékig.  

A feltöltéshez csak akkreditált vizsgálatokkal ellenőrzött minőségű, szennyezetlen anyag 
használható! A feltöltés építéshez felhasználandó anyagoknak meg kell felelniük „a földtani 
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről a 
szennyezések méréséről” szóló 6/2009.  (IV.  14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben a 
földtani közegre meghatározott „B” szennyezettségi határértékeknek.  
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A feltöltésre felhasználni tervezett anyag szennyezettségét laboratóriumi kontrollal kell 
ellenőrizni. A feltöltés építéshez a helyi agyagos kifejlődésű anyag nem alkalmas. 

A közműépítési munkák esetleg a talajvíz nyugalmi szintje alatti közeget is érinthetik. Az 
építési víztelenítésnél keletkező fölös víz elhelyezéséről és elvezetéséről gondoskodni kell, 
különös tekintettel annak természetes magas oldott anyag tartalmára. 

A kivitelezés során különös gondot kell fordítani az esetleges környezetszennyezések 
megakadályozására. 

A tervezett létesítmények megvalósításakor: 

- Ügyelni kell arra, hogy az építés során a földtani közegbe, felszíni és felszín alatti 
vizekbe, időszakos vízfolyásokba szennyezőanyag ne kerülhessen. 

- Gondoskodnia kell a keletkezett hulladék és törmelék ártalommentes elhelyezéséről. 

- Az építés során keletkező veszélyes hulladékot (mely körét a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet határozza meg) a rendelet előírásainak megfelelően kell gyűjteni, tárolni, 
szállítani, bejelenteni, dokumentálni. 

- Tekintettel kell lenni arra, hogy a HÉSZ a beruházási terület ismert régészeti területet 
érint (38., 44., 45. sz.) A régészetileg védett területekre a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. sz. törvény vonatkozik. A tervezett beruházás területén az építési 
munkálatok során esetlegesen előkerülő leletek feltárásáról a fenti törvény 24.§. 
értelmében haladéktalanul egyeztetni kell a területileg illetékes szakhatósággal.  

6.2.2.3.Földtani közegek környezeti állapota az üzemszerű tevékenység során 

Az Ipari Park hulladékgyűjtési rendszere biztosítja, hogy a képződő kommunális és veszélyes 
hulladékok a terület talajaival kapcsolatba ne kerüljenek, azokra káros hatást ki ne fejthessenek. 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosa/üzemeltetője üzemi 
vízminőségi kárelhárítási terv készítésére kötelezhető. A terv előírásainak betartásával 
szabályozható/ellenőrizhető a burkolatokra jutó esetleges szennyezőanyag mennyisége, illetve 
intézkedési terv dolgozható ki a haladéktalan eltávolítására, mielőtt a csapadékvíz lemoshatná 
onnan. Ennek érdekében a szükséges helyeken kármentesítési anyagokat kell tartani. 

A beruházás megvalósulása, üzemelése és napi forgalma a talaj és a földtani közegek környezeti 
állapotát a beépített védelmi berendezések (olajfogók) kiépülése, ellenőrzése és szükség szerinti 
karbantartása esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.  

A földtani közeg esetében a beruházás hatásterülete az ingatlanhatáron belül marad. 

6.2.2.4.Havária 

Az építkezési munkák során havária eseményként jelentkezhet a munkagépek kenő vagy 
üzemanyagainak meghibásodásból származó elfolyása. Az elfolyt kenő vagy üzemanyagok 
által érintett talajt, felitató anyagot elkülönített, zárt konténerbe kell gyűjteni és veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet szerint kell kezelni.  

Az üzemszerű tevékenység során jelentkező havária események a közlekedési és szállítási 
tevékenységből, vagy a zárt rendszerű közművek katasztrófa hatására bekövetkező 
meghibásodásból származhatnak.  

A havária események elhárítására a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján 
környezetvédelmi kárelhárítási intézkedési tervet kell készíteni, melyben szabályozni kell a 
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kialakult környezeti károk forrásának megszüntetésére és a kialakult károk felszámolására 
hozandó intézkedéseket, az elhárításban résztvevő személyek és eszközök listáját, valamint az 
esemény dokumentálásának a módját, az értesítendő hatóságok körét. 

6.2.3. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZRENDSZEREKET ÉRŐ HATÁSOK 

6.2.3.1.Felszín alatti vizek építéshidrológiai és környezeti állapota 

Mértékadó Talajvízszint 

A Mélyépítő Labor  Kft. a feltárásokban az alábbi táblázat szerinti nyugalmi talajvízszinteket 
mérte 2020 január végén. 

 

A területen elvégzett feltárásokban mért megütött és nyugalmi talajvízszint mérések, valamint 
a szakirodalmi adatok alapján a Talajvizsgálati a terepszint alatti -0,5 méteres mélységben 
javasolta a Mélyépítő Labor  Kft. a mértékadó talajvízszintet kijelölni. 

A területen megjelenő talajvíz (F1és F7 feltárási pontból vett minta) a vizsgált komponensek 
tekintetében eléri el az XA3-es kitéti osztály értékeit, így az a vizsgált jellemzők tekintetében 
erősen agresszív. 

Talajvíz alapállapota 

A talajvízminták kémiai laboratóriumi vizsgálatait a Bálint Analitika Kft. végezte. A következő 
táblázatban bemutatottak szerinti vizsgálatokat végeztettük el a mintákban: 

 

 ÁVK TPH PAH VOCl 

talajvíz 3 3 3 3 

 

A kémiai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendeletben megadott határértékekhez (B: szennyezettségi határérték) viszonyítottuk a talajvíz 
esetében is. 

Az értékelésnél minden eredményt bemutatva értékeljük a terület környezeti állapotát, de külön 
kiemeljük azokat az eredményeket, amelyek nem a jelenlegi tervezési területre eső mintavételek 
(5F és 6F fúrások mintái) vizsgálatának eredményei. 

A beruházás területén 3 db furatból történt akkreditált talajvízmintavétel és vizsgálat (F1, F2 és 
F3). A talajvíznyugalmi szintje a furatokban 2020. áprilisában 2,6-2,9 m-es felszín alatti 
mélységben volt. A talajmechanikai fúrások idején (2020. január) ezeknél az értékeknél a 
felszínhez kissé közelebb mérték a nyugalmi vízszintet. Az egyidejű vízszintmérés adatait a 
4.sz. mellékleten, a talajvízben a „B” szennyezettségi határértéknél magasabb koncentrációban 
előforduló szennyező komponenseket a 6.sz. mellékletben mutatjuk be. A talajminták kémiai 
laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét a VII.sz. függelékben csatoltuk. 

Általános vízkémiai komponensek 

Az általános vízkémiai komponensek közül mindhárom talajvízmintában a „B” 
szennyezettségi határérték feletti koncentrációban volt jelen a szulfát, a klorid és a 
nátrium, továbbá magas volt a vezetőképesség értéke. A magas vezetőképesség a magas oldott 
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anyag tartalom következménye. A magas oldott anyag tartalom az Alföld ezen térségeire 
jellemző, gyakran előfordulnak akár a 10.000 mg/L koncentrációt is elérő összes oldott anyag 
tartalmak, különösen ahol szikesek fordulnak elő. A határértéknél magasabb koncentrációban 
kimutatott szulfát, klorid és nátrium jellegzetes alkotóelemei a szikesek vizeknek. Jelenlétük 
földtani eredetű, semmiképpen nem tekinthetők szennyeződésnek.  

Fémek, félfémek 

A fémek és félfémek közül a bór és a szelén koncentrációja haladja meg a „B” 
szennyezettségi határértéket. A bór legmagasabb koncentrációja 2200 mg/L, a szeléné 19,9 
mg/L. A többi vizsgált toxikus fém koncentrációja a szennyezettségi határérték alatt maradt  

A bórra jellemző, hogy a magas szervesanyagtartalmú üledékek szerves anyagaiban, növényi 
maradványaiban feldúsul. Mivel az egyik legtovább oldatban maradó anyag, ezért a földtörténet 
során a folyamatos bepárlódás-utánpótlódás ciklusok következtében könnyen fel tud 
halmozódni.  

Magyarországon a lehordási területek függvényében több geokémiai tájat különíthetünk el. 
Ezek nem mindegyikében ugyanazok az elemegyüttesek jelennek meg hol magasabb, hol 
kisebb koncentrációban. Például ilyen a nógrádi szelénhiányos terület. Az Alföld ezen régiója 
is egy ilyen geokémiai tájnak felel meg, amelynek talajainak és talajvizének elemtartalmát a 
lehordási, utánpótlódási (geokémiai) háttér határozza meg.  

A Sci-Com Kft. 2007-ben a Gyula 0662/78 hrsz alatti területére és az IMSYS Kft. 2002-ben a 
Gyula 3624/5 hrsz alatti területére készített állapotfelmérő dokumentációjában is magas bór, 
szelén és szulfát koncentrációkat mutatott ki. 

Véleményünk szerint ezek a koncentrációk természetes eredetűek. 

Szénhidrogénfélék 

A talajvízmintákban az összes alifás szénhidrogének, a PAH komponensek, a klórozott alifás 
és aromás szénhidrogének koncentráció minden esetben a „B” szennyezettségi határérték alatt 
voltak.  

A tervezési terület talajvizében szénhidrogénszármazék okozta szennyezés nem volt 
kimutatható. 

 

A területen végzett fúrásos feltárások alapján a mértékadó talajvízszintet a terepszint alatt 0,5 
m-el adták meg, ezért a terület a csapadékvíz elszikkasztása szempontjából kedvezőtlen. 

6.2.3.2.A felszíni vizek környezeti állapota a tervezési területen és környezetében  

A felszíni vizek minőségéről jelen fázisban nem állnak rendelkezésre információk, tekintettel 
arra, hogy a beruházási terület jelenleg nem áll közvetlen kapcsolatban felszíni vízfolyással. 

6.2.3.3.Felszín alatti vizek környezeti állapotváltváltozása az építés, valamint az 
üzemelés során 

A közműépítési munkák esetleg a talajvíz nyugalmi szintje alatti közeget is érinthetik. Az 
építési víztelenítésnél keletkező fölös víz elhelyezéséről és elvezetéséről gondoskodni kell, 
különös tekintettel annak természetes magas oldott anyag tartalmára. 

A kivitelezést a talajvíz sekély helyzetére tekintettel fokozott figyelemmel kell végezni, mivel 
a meghibásodott munkagépekből kenő vagy üzemanyag kerül a talajra és onnan bemosódás 
után a felszín alatti környezetbe kerülhet. Ennek a lehetőségnek a kizárására csakis kifogástalan 
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állapotú munkagépek dolgozhatnak a területen, melyet a beszállító vállalkozóktól meg kell 
követelni és ellenőrizni. 

A tervezett ipari, irodai és raktározási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék 
gyűjtésére rendeletileg szabályozott műszaki paraméterekkel rendelkező üzemi gyűjtőhelyet 
kell kialakítani. 

A tervezett beruházás sarkalatos pontja a csapadékvíz elvezetés megoldása, tekintettel a 
telepítési környezet domborzati és földtani adottságaira.  

Tekintettel az agyagos kifejlődésű altalajra és a talajvíz sekély terep alatti helyzetére, a  
kiépítésre kerülő csapadékvíz gyűjtő medence fölös vizét olajszűrőn keresztül a tetőfelületi 
csapadékokkal együtt a 44. sz. út árkába tervezik bevezetni az előzetes koncepció szerint, 
figyelembe véve az engedélyezéshez szükséges előírásokat (Magyar Közút NZrt.). 

A beépített olajfogók hatásfoka meg kell feleljen a hatályos jogszabályi előírásnak, valamint az 
alkalmazási engedélyben előírtaknak. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. 
sz. melléklete értelmében a 44.sz. főút útárka időszakos vízfolyásnak tekintendő, ezért az ebbe 
a kategóriába tartozó meghatározott kibocsátási határérték a Szerves oldószer extrakt (SZOE) 
esetében 5 mg/l. A csapadék befogadója az útárkot követően a Gyulai lecsapoló csatorna. 

A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi 
megelőző intézkedésekkel végezhető az elérhető legjobb technika illetve leghatékonyabb 
megoldás alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között, hosszú távon sem veszélyeztetve a 
vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések teljesülését.     

A csapadékvíz előkezelés hatékonysága az olajfogók rendszeres laboratóriumi vizsgálatával 
(monitoring) ellenőrizhető/biztosítható.           

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosa/üzemeltetője üzemi 
vízminőségi kárelhárítási terv készítésére kötelezhető.  

A kárelhárítási tervnek ki kell terjednie a megfelelő kárelhárítási rend kialakítására és a 
kármentesítési anyagok helyszínen tartására is. A kárelhárítási tervet célszerűen a telepíteni 
tervezett technológia végleges műszaki paraméterei és várható kibocsátása figyelembe 
vételével célszerű elkészíteni.   

A felszín alatti vizek esetében hatásterület a beruházási terület területére korlátozódik. 
Vertikális értelemben az épületek, berendezések alapozási síkjáig vehető fel. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a felszíni és felszín alatti vizek védelme a tervezett 
megelőző intézkedésekkel és azok szigorú betartásával biztosítható. 

6.2.3.4.Vízminőségvédelmi monitoring 

A tervezett technológiai egységek várható környezeti hatása – üzemszerű körülmények között 
- a földtani közegre és a felszínalatti vízre nem számottevő. 

Az Ipari Park csapadékvizeinek befogadója a 44.sz. főút útárkán keresztül a Gyulai lecsapoló 
csatorna. A bevezetésre kerülő előkezelt csapadékvíz minőségét monitoring vizsgálatokkal kell 
ellenőrizni rendszeres időközönként. Az ellenőrzés az elvezető rendszerbe épített folyamatos 
érzékelőkkel is biztosítható. 

A vizsgálandó komponens az olajfogok esetében:  

- összes alifás szénhidrogén (TPH).       
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A felszínalatti környezet természetes eredetű terheltsége miatt azonban talaj és talajvíz 
monitoring rendszer üzemeltetését tartjuk indokoltnak. 

Tekintettel a terület feltárt a felszín alatti környezetet érintő kisfokú szennyezettség nyomon 
követésére, valamint a tervezett – jelenleg még nem pontosan ismert - ipari technológiára 1-1 
talajvízfigyelő kút telepítését tartjuk indokoltnak a záportározók környezetében, figyelembe 
véve a talajvíz áramlási irányát.  

A vizsgálandó komponensek a figyelőkutak esetében:  

- általános vízkémiai komponensek 

- fémek félfémek 

- összes alifás szénhidrogén (TPH), 

- egyéb szennyezőanyagok a végleges technológia függvényében       

Gyakoriság: 

- évente egy alkalom 

A talajvízfigyelő kutak létesítésekor méterenként talaj mintákat kell venni és vizsgálni azok 
szennyezettségi állapotát a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint fémek és félfémek, alifás szénhidrogének, alifás 
klórozott szénhidrogének és policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében. 

A talaj mintázását a létesített kutak 2m sugarú környezetében 4 évente javasoljuk megismételni. 

A mérési eredményekről a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Vízügyi Igazgatóságot is 
rendszeresen tájékoztatni kell.  

6.2.4. HAVÁRIA 

Arra az esetre, amennyiben olyan mértékű havária következne be a területen, amely során nem 
akadályozható meg valamilyen szennyezőanyagnak a csapadékvíz elvezető rendszerbe 
mosódása, a területen olyan tisztító (olajfogó) rendszer lesz telepítve, amellyel biztosítható, 
hogy ne következzen be kibocsátási határérték túllépés. 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosának/üzemeltetőjének üzemi 
vízminőségi kárelhárítási tervet kell készítenie és tekintettel a telepítési környezetre szigorúan 
be kell tartania, tartatnia.  

A havária terv meglétét és ismeretét ellenőrizni szükséges. 

6.2.5. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

A fejezetben bemutatjuk a tervezési területet és a beépítésre kijelölt ingatlanok környezetét, 
meghatározzuk a zaj elleni védelem követelményeit, vizsgáljuk a tervezett 
környezethasználattal összefüggő zajvédelmi hatásterületet és a területi érintettséget, valamint 
a zajterhelési határértékek teljesülését. 

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat és műszaki előírásokat alkalmaztuk: 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
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93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról 

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

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól 

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány a környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 15036: 2002 magyar szabvány hangterjedés a szabadban 

A zaj elleni védelem követelményeit a határértékek és az eljárási szabályok vonatkozásában az 
építési övezeti kategóriák alapján határoztuk meg. A figyelembe vett helyi rendelet, Gyula 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 3/2004. (I. 30.) számú 
rendelete Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról. 

Alkalmazott zajvizsgálati módszer: 

Az építőipari munkától, valamint a megvalósulást követő üzemeltetéstől származó környezeti 
zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben, és az MSZ 15036:2002 magyar 
szabványban meghatározott hangterjedési összefüggések alapján, a NOISEMOD v3.0.3 
build76 számítógépes szoftver alkalmazásával vizsgáltuk. Építési zajnál a kibocsátás helyét az 
építési munkaterület, üzemi zajnál az építmény zajforrásainak elhelyezkedése alapján 
határoztuk meg. A zajterhelési pontokat a zaj ellen védendő homlokzatok előtt, hatásterületen 
a hatásterület vonalában jelöltük ki. Valamely hangforrás által st távolságban lévő terhelési 
pontban létrehozott hangnyomásszint meghatározása a következő: 

Lt = (LW + KIr + KΩ) ‒ (Kd + ∑K) dB, 

ahol: 

LW Hangteljesítményszint (dB); 

KIr Zajforrás iránytényezője (dB); 

KΩ Sugárzási térszög miatti korrekció (dB); 

Kd Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció (dB); 

∑K Hangnyomásszint csökkenés, a veszteségmentes hangterjedéshez képest kialakul (dB). 

A járulékos forgalommal összefüggésben a zajterhelés-változást az út mentén dref = 7,5 m 
vonatkoztatási távolságra vizsgáltuk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott 
vizsgálati módszer szerint. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Akusztikai érdességi kategóriát 
és az útburkolat miatti korrekciót az utak kiépítettsége és műszaki állapota, illetve a kopóréteg 
figyelembevételével határoztuk meg. A mértékadó sebességet a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben előírtak szerint alkalmaztuk. Közlekedési 
zajnál a megítélési idő TM = 16 óra nappal, TM = 8 óra éjjel. A vonatkoztatási távolságra történő 
vizsgálatnál a közúti zaj terjedése akadálytalan.  

6.2.5.1.A vizsgált terület zajszempontú bemutatása 

Az üzemi területet beruházó Gyula Város területén, az Inpark Gyula Ipari Park első ütemében 
kialakuló üzemi területen, a 6640/2, 6640/3 hrsz. alatti területen kívánja megvalósítani. A 
beépítésre kijelölt ingatlanok Gyula Város délnyugati felén, közvetlenül a 44-es főút keleti 
oldalán helyezkednek el. Az üzemi terület a belterület szélén található, részben belterületi, 
részben külterületi ingatlanokkal határos. Megközelítése a 44-es főúton történik, valamint a 
megvalósulást követően délkeleti irányból a Bródy Imre útról egy újépítésű bekötőúton, északi 
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irányból a Rosu utcáról új közúti leágazásból lesz lehetséges. A 4431 Gyula – Újkígyós – 
Csorvás j. ök. út a 44. főúti kereszteződéstől kezdődik, ehhez kapcsolódik a Bródy Imre út, 
amely már települési bekötőút. A tervezett üzem zajszempontú áttekintő helyszínrajzát a 26. 
ábrán szemléltetjük, amelyen a megközelítésre rendelkezésre álló utak és főbb közúti 
csomópontok is láthatóak. A helyi építési szabályzatban meghatározott övezeti besorolások a 
27-31. ábrákon láthatóak. 

 

 

26. ábra Üzemi terület zajszempontú áttekintő helyszínrajza (forrástérkép: OpenStreetMap) 

 

27. ábra Övezeti besorolások (külterület) az üzemi terület környezetében (forrástérkép: HÉSZ) 
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28. ábra Építési övezeti besorolások az üzemi terület északi és keleti oldalán (forrástérkép: HÉSZ) 

 

29. ábra Építési övezeti besorolások az üzemi terület déli és délkeleti oldalán (forrástérkép: HÉSZ) 

 

A kapcsolódó szállítási forgalom szempontjából kedvező a terület elhelyezkedése, mivel a 
közúti járművek a Bródy Imre úton és a Rosu utcán, valamint a 44-es főúton haladva egyaránt 
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elkerülik az összefüggő lakóövezeteket és a zaj ellen védendő területeket. A 44-es főúton kettő 
irányban éri el a szállítási forgalom a távolabbi célterületeket. Az üzemi terület közvetlen 
környezetében nincs összefüggő lakóövezet. A tervezési területet környezetében található 
utakat és közúti csomópontokat a 44-es főút, a Bródy Imre út és a Rosu vonatkozásában a 30. 
és 31. ábrák mutatják. A megvalósulás idején az építési forgalom számára ezek az útszakaszok 
állnak rendelkezésre. 

 

 

30. ábra 44-es főút és 4431 j. ök. út csomóponti kereszteződése 

 

31. ábra 44-es főút és a Rosu utca csomóponti kereszteződése 
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A tervezési területet északi és északnyugati oldalon a Rosu utca határolja. Az utca túloldalán 
„Gip” gazdasági és ipari terület, valamint „Gksz” gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület 
található, amelyet az üzemnek helyet adó ingatlanokkal szemben északnyugat-délkelet 
irányban elnyúló „EV” véderdő szeldel. Északkeleti irányban a Rosu utca és a Csabai út 
kereszteződésének nyugati oldalán „Vk” központi vegyes területen kereskedelmi áruház, 
üzemanyagtöltő állomás és több kisebb kereskedelmi egység épülete helyezkedik el. Nyugati 
és délnyugati oldalon a tervezési területet a 44-es főút határolja. A főút mentén egy vékony 
sávban „EV” véderdő terület, a véderdővel párhuzamosan „Vk” központi vegyes terület, annak 
túloldalán „Eg” gazdasági erdőterület található. A főút túloldalán, a tervezett üzemtől 
északnyugatra „Má” általános mezőgazdasági övezet, távolabb „Gip” gazdasági és ipari terület 
helyezkedik el. Déli és délnyugati irányokban a 44-es főút és a 4431 j. ök. külterületi szakaszai 
mentén „Vk” központi vegyes terület és „Gip” gazdasági és ipari terület húzódik. Déli, délkeleti 
és keleti irányokban az üzemi terület környezetében a Bródy Imre út és a Csabai út által határolt 
területen nagy kiterjedésű „Gip” gazdasági és ipari terület, valamint „Gksz” gazdasági, 
kereskedelmi és szolgáltató terület húzódik. A Bródy Imre út túloldalán az üzemi területtel 
szemben húzódó sávban „Vk” központi vegyes terület, az üzemi területtől délkeletre „Gip” 
gazdasági és ipari terület található. A Bródy Imre út északi oldalán, az üzemi területtől délkeltre, 
a gazdasági és ipari területbe beékelődve „K” különleges temetőterület, a temető keleti oldalán 
„Vk” központi vegyes terület helyezkedik el.  

A tervezett üzemi területhez legközelebbi zaj ellen védendő lakóövezet a keleti és északkeleti 
irányokban, a Csabai út mentén, az út keleti oldalán található „Lk” kisvárosias lakóterület, majd 
az Élővíz-csatorna széléig és a Köröspart utca vonaláig húzódó „Lke” kertvárosias lakóterület. 
A Csabai út keleti oldalán az „Lk” övezetben földszintes és F+1 magas kertes családi házak 
helyezkednek el. Zaj ellen védendő terület az üzemi területtől délkeleti irányban, a Bródy Imre 
út északi oldalán a 6642 hrsz. alatti Szent Kereszt Temető. A temető keleti oldalán található a 
Bródy Imre út 2. szám és 6647/2 hrsz. alatt a Segítő Kezek Idősek Otthona szállásépület. Az 
üzemi területtől keletre, a Csabai út és a Déli utca kereszteződése mellett, a Déli utca 2. szám 
és 6652/7 hrsz. alatt található a Napsugár Panzió szállásépülete. A Bródy Imre út északi oldalán, 
a temetőterülettől déli és délnyugati irányokban kettő tanya található, a temető mellett a 7240 
hrsz. alatt, a temetőtől távolabb a 0569/2 hrsz. alatt. Üzemi területtől északnyugatra, a 44-es 
főút túloldalán, az „Má” övezetben a 0576/16 hrsz. alatt egy tanya, valamint az épületet 
északnyugatról határoló földút túloldalán már „Gip” övezetben a 0598/4 hrsz. és a 0598/5 hrsz. 
alatt szintén tanya helyezkedik el. Északkeleti irányban, a Rosu utca túloldalán elterülő „Gksz” 
övezetben, a Rosu utca 11. szám és 6606 hrsz., valamint a 13. szám és 6608 hrsz. alatt 
helyezkednek el tanyák. A Rosu utca irányába a Csabai út felé eső területrészeken nincs zaj 
ellen védendő épület. Északi irányban, de már távolabb a Kamilla utca 8. szám és 0578/30 hrsz., 
a 10. szám és 0578/46 hrsz., valamint 12. szám és 0578/45 hrsz. alatt találhatók olyan épületek, 
ahol zajterhelési határértéknek kell teljesülni.  

A tervezett üzemi területhez kapcsolódó szállítási forgalom számára a Rosu utca, a Bródy Imre 
út és a 44-es főút áll rendelkezésre. Az alsóbbrendű utak és a főút forgalmi kapcsolata korábban 
kiépült útkereszteződésben és csomópontban megoldott. A szállítási forgalom ezekben az 
irányokban elkerüli a belterületen található összefüggő lakóövezeteket, illetve zaj és rezgés 
ellen védendő területeket. A szállítási tevékenységgel összefüggő zaj az építés időszakában és 
a megvalósulást követően a „Gip” és a „Gksz” övezetekben, valamint az „Má” általános 
mezőgazdasági területen elhelyezkedő épületeket érintheti. Az üzemhez tervezett új bekötőút 
és forgalmi csomópont környezetében 7240 hrsz. és a 0569/2 hrsz. alatti tanyák, valamint a 
temető védendő zaj ellen. A 44-es főút környezetében elhelyezkedő tanyákat a 32. ábrán, a 
Bródy Imre út környezetében elhelyezkedő tanyákat a 33. ábrán szemléltetjük. A tervezett 
üzemi létesítmény területen elfoglalt helyét és az üzemi terület környezetét a zaj ellen védendő 
épületekkel a 34. ábra szemlélteti.  
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32. ábra Üzemi területhez legközelebbi tanyák a 44-es főút környezetében 

 

33. ábra Üzemi területhez legközelebbi tanyák a Bródy Imre út környezetében 

 



NIPÜF Éta Ipari Park Kft.   AIRBUS - Gyula 
Inpark Gyula Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2020. augusztus 62 LAWAND Mérnöki Iroda 
  

 

34. ábra Üzemi területhez zajszempontú helyszínrajza 

Az üzem oldalhatáraitól számított 100 m-en belül csak a Rosu utca túloldalán, északkeleti 
irányban találhatók épületek, de a zaj ellen védendő épületek távolsága 100 m-nél jóval 
nagyobb. 

6.2.5.2.A terület jelenlegi zajhelyzete 

Az alapállapoti zajhelyzetet a lakóterületről származó települési zajok, valamint a településen 
a Csabai út, a Bródy Imre út és a Rosu utca környezetében található kereskedelmi és telephelyi 
létesítmények működésétől származó zajok befolyásolják. A vizsgálatba vont területen az egyes 
részterületeken települési zajforrások hatása együttesen észlelhető, amely zaj a zajforrások 
elkülönült azonosítását nem teszi lehetővé. A környezeti zajforrások azonosítása a kibocsátások 
jellege és a nagy távolságok, valamint a környezet hangterjedési jellemzői miatt nem lehetséges. 
A terület jelenlegi zajhelyzetét a települési környezetben az MSZ 18150-1:1998 magyar 
szabvány 4.6.1. pont a) bekezdés szerinti LAH,üzem alapján, a mezőgazdasági övezetben a tanyák 
vonatkozásában az MSZ 18150-1:1998 magyar szabvány 4.6.1. pont b) bekezdés szerinti LA95 
95%-os A-hangnyomásszintek alapján mutatjuk be. A mért A-hangnyomásszinteket a Z1. 
táblázatban foglaltuk össze. 

Vizsgált terület A-hangnyomásszintek 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

Csabai út keleti oldalán található lakóterületen, 

az út felé eső területhatáron 

LAH,üzem = 45,0 dB LAH,üzem = 36,5 dB 

Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. alatt található a 

Napsugár Panzió környezete 

LAH,üzem = 45,9 dB LAH,üzem = 37,1 dB 
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Rosu utca 11. szám és 6606 hrsz., valamint 13. 

szám és 6608 hrsz. tanyák környezete 

LAH,üzem = 42,0 dB LAH,üzem = 35,5 dB 

0576/16 hrsz. alatti valamint az 0598/4 hrsz. és a 

0598/5 hrsz. tanyák környezetében 

LA95 95% = 38,9 dB LA95 95% = 29,7 dB 

Bródy Imre út 2. szám és 6647/2 hrsz. alatt a 

Segítő Kezek Idősek Otthona környezete 

LAH,üzem = 40,8 dB LAH,üzem = 32,5 dB 

7240 hrsz. alatti és 0569/2 hrsz. tanyák, valamint 

a temető környezetében 

LA95 95% = 37,4 dB LA95 95% = 29,2 dB 

Z1. táblázat A vizsgált területre jellemző háttérterhelés 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Korm. rendelet 
7. § (2) bekezdés b) pont alapján új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges 
szállítási tevékenység hatásterületét azokra a fuvarozási tevékenységekre kell meghatározni a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályiról szóló, amelyek egyebek mellett 
országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon valósulnak 
meg. Az alapállapot vizsgálatot a 44-es főútra végeztük el. A 44-es főúton érintett szakasza 2x1 
forgalmi sávos elrendezésű, a tervezett üzemi területre vezető kettő útcsatlakozás a főút 
135+859 km szv-ben és 136+480 km szv-ben található. A forgalomtól származó jelenlegi 
zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 2018. évre közzétett legutolsó forgalmi 
adatok felhasználásával határoztuk meg. A 135+500 km szv-re vonatkozó adatok szerint az 
átlagos napi forgalom ÁNF = 4613 j/nap, ebből a nehézgépjármű forgalom NFNGJM = 918 j/nap. 
A részletes napi ÁNF forgalmat a Z2. táblázatban, az évi átlagos óraforgalmat a Z3. 
táblázatban foglaltuk össze.  

I. 

akusztikai járműkategória 

II. 

akusztikai járműkategória 

III. 

akusztikai járműkategória 

2243 j/nap 87 j/nap 1045 j/nap 

Z2. táblázat 44-es úton mért napi ÁNF forgalom 

 

Járműkategória Qnappal Qéjjel 

I. 127,6 j/h 25,2 j/h 

II. 4,9 j/h 1,0 j/h 

III. 58,8 j/h 13,1 j/h 

Z3. táblázat Évi átlagos óraforgalom a 44-es úton 

 

Az alapállapot bemutatása céljából a vizsgált útszakaszra jellemző vonatkoztatási egyenértékű 
A-hangnyomásszintet határoztuk meg a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben 
meghatározott vizsgálati módszer szerint az út mentén kijelölt dref = 7,5 m vonatkoztatási 
távolságra. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Akusztikai érdességi kategória „A” (modifikált 
vékonyaszfalt és kedvező állapotban lévő kopóréteg figyelembevételével), az útburkolat 
érdességétől függő korrekció értéke K = 0. A mértékadó sebességet járműkategóriánként a 
KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő nappal TM = 16 óra, éjjel TM = 8 
óra. A közúti forgalomból származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett területeken 
a közúti zaj terjedése akadálytalan. A vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint LAeq(7,5) 
értékek a Z4. táblázatban láthatók.  
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Akusztikai 

járműkategória 

Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

nappal éjjel 

I. 61,4 dB 54,4 dB 

II. 50,2 dB 43,2 dB 

III. 64,6 dB 58,1 dB 

Eredő 66,4 dB 56,3 dB 

Z4. táblázat Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint Leq(7,5) értékek a 44-es főút mentén 

 

A vizsgálati eredmények jobb értékelhetősége céljából referencia zajterhelési pontokat 
jelöltünk ki a 44-es főút vizsgált szakasza környezetében, a főúthoz legközelebb elhelyezkedő 
épületek homlokzata előtt. Az LAeq(d,h) számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek a 
Z5. táblázatban láthatók. 

 
Zajterhelési 

pont helye 

Számított eredő egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq(d,h) 

Közlekedési zajra meghatározott 

zajterhelési határérték, LTH 

nappal éjjel nappal éjjel 

0598/4 hrsz. 42,1 dB 32,0 dB 65 dB 55 dB 

0598/5 hrsz. 37,5 dB 27,4 dB 65 dB 55 dB 

0576/16 hrsz. 45,3 dB 35,2 dB 65 dB 55 dB 

Z5. táblázat Számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek a 44-es főút környezetében 

A vizsgált környezetben, a 44-es főút mentén kialakuló közlekedési zajterhelést nappal és éjjel 
a 35. ábrán szemléltetjük. 

 

 

35. ábra 44-es főúttól származó közlekedési zajterhelés nappal és éjjel 
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6.2.5.3.Zaj elleni védelem követelményei 

A vizsgálathoz az üzemi zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
melléklete alapján összegezzük a Z6. táblázatban. 

Zajterhelési határérték teljesülésének helye Zajterhelési 
kategória 

Határérték, LTH 

nappal (6-22 h) éjjel (22-6) 

Csabai út keleti oldalán található lakóterületen, a 
lakóházak út felé néző homlokzata előtt 

kisvárosias 
lakóterület 

50 dB 40 dB 

Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. alatt található a 
Napsugár Panzió homlokzata előtt 

gazdasági 
terület 

50 dB 40 dB 

Bródy Imre út 2. szám és 6647/2 hrsz. alatti Segítő 
Kezek Idősek Otthona épülethomlokzat előtt 

kertvárosi 
terület 

50 dB 40 dB 

Szent Kereszt Temető temető területe 50 dB 40 dB 
Külterület 0598/4 hrsz., 0598/5 hrsz., 0576/16 
hrsz., Rosu utca 11. és 13. szám, Bródy Imre út 
7240 hrsz. és 0569/2 hrsz. épülethomlokzatok előtt 

 
gazdasági 

terület 

 
60 dB 

 
50 dB 

Z6. táblázat Üzemi zajterhelési határértékek az üzem környezetében 

 

A vizsgálat eredményét tervezési irányérték alkalmazásával értékeltük. A tervezési irányérték 
jelen esetben megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletben 
előírt zajterhelési határértékkel. A tervezési irányérték így 

     Lt = LTH     (1) 

Az (1) alapján 

Nappal Lt = 50/60 dB, Éjjel Lt = 40/50 dB. 

 

A hatásterület vonalában a határértéket a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés 
alapján, a vizsgált területre jellemző háttérterhelés figyelembevételével határoztuk meg. 

A hatásterület vonalában meghatározott zajterhelés: 

Mezőgazdasági területek irányába nappal 45 dB, éjjel 35 dB 

Gazdasági területek irányába nappal 55 dB, éjjel 45 dB 

Csabai út mentén elhelyezkedő lakóterületek irányába nappal 45 dB, éjjel 37 dB 
Déli utca 2. szám alatti Napsugár Panzió nappal 46 dB, éjjel 37 dB 

Segítő Kezek Idősek Otthona nappal 41 dB, éjjel 33 dB 

Szent Kereszt Temető nappal 40 dB, éjjel 30 dB 
 
 
Az építési tevékenységre vonatkozó zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 2. melléklete alapján, az építési időszakra figyelemmel határozzuk meg. Az 
építőipari kivitelezés időtartamára a jelenlegi vizsgálati fázisban rendelkezésre álló adat, hogy 
a létesítményrészek a kezdést követő 1 év alatt valósulnak meg. Ezért az építésnél az „1 hónap 
felet 1 évig” időszakot vettük figyelembe. Az építési munkára meghatározott zajterhelési 
határértékek a Z7. táblázatban láthatók. 
 

Zajterhelési határérték teljesülésének 
helye 

Zajterhelési 
kategória 

Építési 
munka 

időtartama 

Határérték, LTH 
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Csabai út keleti oldalán található 
lakóterületen 

kisvárosias 
lakóterület 

 
 
 
 
 
 
1 hónap felett  
1 évig 

60 dB 45 dB 

Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. alatti 
Napsugár Panzió homlokzata előtt 

gazdasági terület 70 dB 55 dB 

Bródy Imre út 2. szám és 6647/2 hrsz. alatti 
Segítő Kezek Idősek Otthona 
épülethomlokzat előtt 

kertvárosi 
terület 

60 dB 45 dB 

Szent Kereszt Temető temető területe 60 dB 45 dB 
Külterület 0598/4 hrsz., 0598/5 hrsz., 
0576/16 hrsz., Rosu utca 11. és 13. szám, 
Bródy Imre út 7240 hrsz. és 0569/2 hrsz. 
épülethomlokzatok előtt 

 
gazdasági terület 

70 dB 55 dB 

Z7. táblázat Építési munkától származó zajra előírt határértékek a telephely környezetében 

 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklet alapján vettük figyelembe az érintett utak 
besorolása és az útszakaszok mentén elhelyezkedő ingatlanok, illetve épületek övezeti 
besorolása alapján. 

A határértékeket a Z8. táblázat tartalmazza. 

Útszakasz Nappal (6-22 óra) Éjjel (22-6 óra) 
44-es főút 65 dB 55 dB 

Bródy Imre út 65 dB 55 dB 
Rosu utca 65 dB 55 dB 

Z8. táblázat Közlekedésre vonatkozó zajterhelési határértékek 

 

A külterület „Má” általános mezőgazdasági övezetet, a „Gip” gazdasági és ipari területeket, 
valamint a „Gksz” gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató területeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. oszlopa nem sorolja be a zaj ellen védendő 
területek közé, így zajterhelési határérték meghatározására nincs lehetőség. A település Helyi 
Építési Szabályzata a külterületi, valamint a Bródy Imre út és a Rosu utca környezetében 
található lakott épületekre nem határoz meg a zaj elleni védelemre irányuló építési vagy terület-
felhasználási szabályokat. A vizsgálati eredmények megítélése, valamint a kíméletes 
környezethasználat érdekében ezeknél az épületeknél a gazdasági területre meghatározott 
zajterhelési határértéket vettük figyelembe. 

6.2.5.4.Telepítés és építés fázisa 

Az építési munka során a beépítés előkészítéséhez szükséges földmunka, a beton alapok 
elkészítése, a burkolt felületek kialakítása, a szerkezetépítés, valamint az épületekben szükséges 
szerelvényezés idején a telekhatárokkal szomszédos, illetve azokhoz legközelebbi területeken 
az építési és kapcsolódó anyagmozgatási műveletekből származó hanghatások okoznak 
időszakosan változó mértékű zajterhelést. Az alkalmazott építőipari munkagépek és a kézi 
szerszámok működtetéséből, valamint a rakodástól eredő zaj lesz a meghatározó. Előzetesen a 
legnagyobb zajkibocsátással számolunk annak feltételezésével, hogy a 8 órás megítélési időben 
mindig lesz építési munkával járó zajkibocsátás a munkaterületeken. Az építőipari munkagépek 
zajkibocsátását az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a 
zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 1. 
melléklete alapján határoztuk meg a Z9. táblázatban. 
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Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint-határérték 

Univerzális földmunkagép P = 105 kW LW = 104 dB 

Rakodógép P = 108 kW LW = 104 dB 

Kompresszor P > 55 kW LW = 98,5 dB 

Döngölőgép P = 50 kW LW = 101 dB 

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103 dB 

Z9. táblázat Építőipari munkagépek zajkibocsátása 

 
A hatásvizsgálat során vizsgáltuk, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban előírtak 
alapján a várható építési zaj miatt milyen feltételekhez kell kötni az építési tevékenységet, 
annak megkezdését és az építési munka folytatását. Ezért alkalmaztuk azt a megoldást, hogy a 
legzajosabb munkagépek folyamatos, 8 órás működtetését feltételezve határoztuk meg a 
nappali TM = 8 óra megítélési időre vonatkozó megítélési zajterhelést az építési helyszínhez 
legközelebb elhelyezkedő zaj ellen védendő területekre. A Tm = 8 órás működési idő a 
megítélési időt tekintve a legnagyobb zajterhelést adja, vagyis a működési időt a megítélési, 
illetve az integrálási időn belül nem csökkentettük. Emellett a legrosszabb állapot 
meghatározásához a legnagyobb zajkibocsátású munkagépeket vettük figyelembe. A vizsgálati 
eredményt a határértékekkel és az értékeléssel együtt a Z10. táblázatban foglaltuk össze. A 
területen kialakuló zajterhelést a 36. ábrán szemléltetjük.  

 

 

 

Zajterhelési pont helye Zajterhelés 

Lt 

Határérték, LTH Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. alatti 

Napsugár Panzió homlokzat  

23,6 dB 70 dB 55 dB Megfelel — 

Segítő Kezek Idősek Otthona 

épülethomlokzat 

29,1 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

Bródy Imre út 7240 hrsz. alatti 

épülethomlokzat 

32,2 dB 70 dB 55 dB Megfelel — 

Külterület 0576/16 hrsz. alatti 

épülethomlokzat 

30,7 dB 70 dB 55 dB Megfelel — 

Z10. táblázat Építési munkától várható zajterhelés 
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 36. ábra Építéssel összefüggésben kialakuló zajterhelés 

 

A vizsgálat eredménye a munkaterületekhez legközelebb elhelyezkedő épülethomlokzatok előtt 
kijelölt zajterhelési pontokon fellépő zajterhelés, amely arra az állapotra vonatkozik, amikor a 
teljes építési munkaterületen történik munkavégzés. Az üzemépületek megvalósítása ettől 
függetlenül ütemezetten történik, így a valóságban 3-5 dB-lel kisebb zajterhelés kialakulása 
várható az érintett környezetben, illetve a zaj ellen védendő területeken. A vizsgálat eredménye 
alapján az építéstől várható zajterhelés nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben előírt LTH = 60/70 dB határértéket. Éjjel nem lesz építési munka. 

Az építés idején előzetes becslés szerint n = 20 j/nap (3,5-7 t-ás), és n = 12-16 j/nap (35-40 t-
ás) szállítójármű (például betont szállító mixerkocsi) érkezésével, naponta összesen 2 x 20 = 40 
és 2 x 16 = 32 járműelhaladással számolunk az építkezés megközelítését biztosító 
útszakaszokon. Az építés idején a 44-es főút lesz a fő megközelítési irány, a főútról a Rosu 
utcán, majd a későbbi munkafázisokban a Bródy Imre úton járhatnak be a szállítójárművek az 
építési területre. Ez a teljes építési időtartamban egy-egy munkafázisra vonatkozik. Az építési 
munka előrehaladtával a szállítási forgalom kismértékben változhat. Az építéshez kapcsolódó 
szállítási tevékenységektől származó zaj bemutatása céljából a vonatkoztatási egyenértékű A-
hangnyomásszintet határoztuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben előírt vizsgálati 
módszer szerint a dref = 7,5 m vonatkoztatási távolságra. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. 
Akusztikai érdességi kategória „A” (modifikált vékonyaszfalt és kedvező állapotban lévő 
kopóréteg figyelembevételével), az útburkolat érdességétől függő korrekció értéke K = 0,00. A 
mértékadó sebességet járműkategóriánként a KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A 
megítélési idő nappal TM = 16 óra. A kritikusnak tekintett területeken a zaj terjedése 
akadálytalan. Az építéssel összefüggő átlagos napi forgalom és óraforgalom a Z11. 
táblázatban látható. 
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Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

II. 40 j/nap Qnappal = 2,5 j/h 

III. 32 j/nap Qnappal = 2,0 j/h 

Z11. táblázat Építéssel összefüggő átlagos napi forgalom és óraforgalom 

 

Az építési munkához kapcsolódó szállítási tevékenységgel összefüggő Leq(7,5) vonatkoztatási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet a Z12. táblázatban határoztuk meg. A vizsgálati 
eredmények jobb kiértékelése céljából referencia zajterhelési pontokat jelöltünk ki az 
útszakaszok környezetében, az útpályához legközelebb elhelyezkedő épületek homlokzata 
előtt. Az LAeq(d,h) számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszinteket a Z13. táblázatban 
szemléltetjük. 

Akusztikai járműkategória Kt,korrigált Korrekció LAeq (7,5) 

II. 89,5 dB -31,9 dB 57,6 dB 

III. 91,2 dB -32,8 dB 58,4 dB 

Eredő 61,0 dB 

Z12. táblázat Építéssel összefüggő forgalomhoz tartozó vonatkoztatási 

egyenértékű A-hangnyomásszint 

 

Zajterhelési 

pont helye 

Számított eredő egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq(d,h) 

Közlekedési zajra meghatározott 

zajterhelési határérték, LTH 

nappal éjjel nappal éjjel 

0598/4 hrsz. 49,3 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

0598/5 hrsz. 36,4 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

0576/16 hrsz. 42,2 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

Temető területe  54,4 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

 7240 hrsz. 44,5 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

0569/2 hrsz. 45,5 dB nincs forgalom 65 dB 55 dB 

Z13. táblázat Számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek az építési forgalom által igénybe vet 

útszakaszok környezetében 

 

Az építéshez kapcsolódó szállítások vonatkozásában a számított eredő egyenértékű A-
hangnyomásszintek a 37. ábrán láthatók. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 
zajszempontú hatásterületét az alapállapotra meghatározott egyenértékű A-hangnyomásszintek 
figyelembevételével határoztuk meg a Z14. táblázatban. 
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37. ábra Építési tevékenységhez kapcsolódó szállításoktól származó zajterhelés 

 

Útszakasz Jelenlegi 

zajterhelés 

Járulékos forgalomtól 

származó zajterhelés 

Zajterhelés 

növekmény 

Értékelés 

 

44-es főút 

42,1 dB 49,3 dB 7,9 dB hatásterület 

37,5 dB 36,4 dB 2,5 dB nincs hatásterület 

45,3 dB 42,2 dB 1,7 dB nincs hatásterület 

Z14. táblázat Építési tevékenységhez kapcsolódó szállítástól származó zaj változásának mértéke és a 

hatásterület értékelése 

A legnagyobb közlekedési zajterhelés 61 dB < 65 dB, így kijelenthető, hogy a zajterhelési 
határérték már az utak közvetlen környezetében teljesül. A zaj ellen védendő területeken az 
épületek távolsága és a hangterjedési viszonyok függvényében ennél kisebb zajterhelés 
kialakulása várható. Az útszakaszok környezetében elhelyezkedő épületek homlokzata előtt és 
a Szent Kereszt Temető határán a 65 dB zajterhelés nagy biztonsággal teljesül. 

A zajterhelés az utak környezetében kettő szállítási irány esetén 58 dB, a távolabbi 
útszakaszoknál a forgalom többszörös megoszlása miatt 52-55 dB és annál kisebb lesz. A 
szállítások útvonalát a határértékek teljesülése mellett az építés teljes időtartamában olyan 
módon javasoljuk kijelölni, hogy azok ne érintsenek, illetve a legkisebb mértékben érintsenek 
zaj elleni védelem szempontjából érzékeny területet. Amennyiben a szállítási forgalom 
egyidejűleg a Bródy Imre út mellett a Rosu utcát is igénybe veszi, a Szent Kereszt Temető 
határán 51 dB, a 7240 hrsz. és a 0569/2 hrsz. alatti épületek homlokzata előtt 42-43 dB 
zajterhelés kialakulása várható, amely figyelemmel az átmeneti zajhatásra (az építési 
tevékenység és a kapcsolódó szállítás is 1 éven belül megszűnik) nem okoz zavaró hatást. 
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6.2.5.5.Megvalósulást követő zajkibocsátás 

A környezetben kialakuló üzemi zajterhelést és a zajterhelési hatásterületet a zajforrások 
műszaki és telepítési jellemzői, valamint a tervezett beépítéshez legközelebb elhelyezkedő 
épületek távolsága és a hangterjedési úton fellépő csillapító hatás figyelembevételével 
határoztuk meg. 

Az északi nagyobb épületnél tervezett üzemi zajforrások: 

Zajforrás Elhelyezkedés Működési jellemző Zajszint 

2 db kondenzációs gázkazán kazánház Pfűt. = 180 kW Lp1m = 54 dB 

Levegő/víz hőszivattyú hűtőgépudvar Qhűt. = 145 kW LW = 82 dB 

Léghűtéses kompakt folyadékhűtő hűtőgépudvar Qhűt. = 140 kW LW = 74 dB 

L1 légkezelő Tető V = 11 000 m3/h LW = 68 dB 

L2 légkezelő Tető V = 26 000 m3/h LW = 86 dB 

L3 légkezelő Tető V = 6 500 m3/h LW = 64 dB 

L4 légkezelő Tető V = 3 300 m3/h LW = 61 dB 

L5 légkezelő Tető V = 32 000 m3/h LW = 91 dB 

L7 légkezelő Tető V = 7 800 m3/h LW = 71 dB 

L9 légkezelő Tető V = 15 000 m3/h LW = 64 dB 

L10 légkezelő Tető V = 11 000 m3/h LW = 68 dB 

L11 légkezelő Tető V = 2 200 m3/h LW = 59 dB 

A déli kisebb épületnél tervezett üzemi zajforrások: 

Zajforrás Elhelyezkedés Működési jellemző Zajszint 

4 db kondenzációs gázkazán kazánház Pfűt. = 100 kW Lp1m = 50 dB 

Levegő/víz hőszivattyú Épület tető Qhűt. = 40 kW LW = 62 dB 

Léghűtéses kompakt folyadékhűtő Épület tető Qhűt. = 26 kW LW = 58 dB 

AHU-1 légkezelő Tető V = 3 600 m3/h LW = 62 dB 

AHU-2 légkezelő Tető V = 2 200 m3/h LW = 59 dB 

AHU-3 légkezelő Tető V = 10 000 m3/h LW = 67 dB 

AHU-4 légkezelő Tető V = 40 000 m3/h LW = 91 dB 
 

A zajterhelési pontokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) 
bekezdésében előírtak szerint jelöltük ki azon homlokzatok előtt, ahol 45 dB beltéri zajterhelési 
határértékű helyiség nyílászárója van. A Kd korrekciót a zajforrás telepítési helye és a vizsgálati 
pontok távolsága szerint alkalmaztuk. A várható üzemi zajterhelést a Z15. táblázatban 
foglaltuk össze a határértékekkel és az értékeléssel együtt. Az érintett területen kialakuló üzemi 
zajterhelés a 38. ábrán látható. 

 
Zajterhelési pont helye Zajterhelés, 

Lt 
Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 
Csabai út 36. szám és 6396 hrsz. 
alatti épülethomlokzat 

22,9 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Déli utca 2. szám és 6652/7 hrsz. 
alatti Napsugár Panzió homlokzat  

21,2 dB 60 dB 50 dB Megfelel Megfelel 

Segítő Kezek Idősek Otthona 
épülethomlokzat 

26,6 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 
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Szent Kereszt Temető határán 30,0 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 
Bródy Imre út 7240 hrsz. alatti 
épülethomlokzat 

28,5 dB 60 dB 50 dB Megfelel Megfelel 

Bródy Imre út 0569/2 hrsz. alatti 
épülethomlokzat 

30,6 dB 60 dB 50 dB Megfelel Megfelel 

Külterület 0576/16 hrsz. alatti 
épülethomlokzat 

24,9 dB 60 dB 50 dB Megfelel Megfelel 

Rosu utca 11. szám és 6606 hrsz. 
alatti épülethomlokzat 

29,9 dB 60 dB 50 dB Megfelel Megfelel 

Z13. táblázat Várható zajterhelés az üzemi területhez legközelebbi épületeknél 

 

 

 38. ábra Zajterhelés a tervezett üzemi terület környezetében 

6.2.5.6.Zajszempontú hatásterület 

A hatásterület vonalának távolságát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése 
alapján, az üzem számára helyet adó terület határárától vonatkoztatva határoztuk meg az 
éjszakai időszakra, mivel a folyamatosa üzemvitel miatt éjjel nagyobb hatásterület számítható, 
mint a nappali üzemvitel mellett. A tervezési terület környezetében jelentős az mezőgazdasági 
és a gazdasági területek aránya. Ezekben az irányokban a 35 dB-es határérték alapján csak 
kismértékű érintettség alakul ki, a 45 dB-es határérték üzemi telekhatárokon belül teljesül. A 
várható zajterhelés a szomszédos ingatlanok használatát nem befolyásolja. A lakóövezetben és 
a temető vonatkozásában figyelembe vett zajterhelés alapján hatásterület nem állapítható meg, 
az üzemi zaj a szomszédos ingatlanokat már nem érinti. A hatásterület lehatárolását a 39. ábra 
szemlélteti. 
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39. ábra Zajszempontú hatásterület 

6.2.5.7.Kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés 

A tevékenységhez kapcsolódó járműmozgás vonatkozásában az üzemi terület megközelítésére 
rendelkezésre álló útszakaszokat, a hatásterület vonatkozásában a 44-es főutat vettük 
figyelembe. A vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintet határoztuk meg a 93/2007. 
(XII. 18.) KvVM rendeletben előírt vizsgálati módszer szerint a dref = 7,5 m vonatkoztatási 
távolságra. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Akusztikai érdességi kategória „A” (modifikált 
vékonyaszfalt és kedvező állapotban lévő kopóréteg figyelembevételével), az útburkolat 
érdességétől függő korrekció értéke K = 0,00. A mértékadó sebességet járműkategóriánként a 
KRESZ előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő TM = 16 óra nappal, és TM = 8 
óra éjjel. 

A közúti forgalomból származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett, illetve vizsgált 
területeken a közúti zaj terjedése akadálytalan. Az előzetesen meghatározott napi óraforgalom 
a Z14. táblázatban, az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a Z15. 
táblázatban látható. 

Járműkategória Qnappal Qéjjel 

I. 8,0 j/h 4,0 j/h 

II. 0,9 j/h 0,2 j/h 

III. 0,9 j/h 0,2 j/h 

Z14. táblázat üzem működéséhez kapcsolódó napi óraforgalom 
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Akusztikai 

járműkategória 

Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

nappal éjjel 

I. 49,4 dB 46,4 dB 

II. 42,8 dB 36,3 dB 

III. 46,6 dB 40,1 dB 

Eredő 51,8 dB 47,6 dB 

Z15. táblázat Üzem forgalmához tartozó LAeq(7,5) vonatkoztatási 

egyenértékű A-hangnyomásszint 

 

Az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű hangnyomásszint érték az út mentén kijelölt 7,5 m-es 
vonatkoztatási pontra vonatkozik, a zaj ellen védendő területeken az épülethomlokzatok és a 
közút akusztikai középvonala közötti távolság függvényében ennél kisebb zajterhelés alakul ki, 
illetve a hangárnyékolás függvényében is csökken a zajterhelés. Ezért a zaj ellen védendő 
homlokzatok előtt jóval kisebb zajterheléssel kell számolni. A vizsgálati eredmény alapján a 
jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelés a 44-es főút érintett szakasza mentén nem módosul 
kimutatható mértékben. A közúti forgalmi zaj változásának mértékét a 44-es főút 
környezetében és a hatásterület vonatkozásában a kritérium szerinti értékelést a Z16. 
táblázatban határoztuk meg.  

 

Időszak Jelenlegi 

zajterhelés 

Járulékos forgalomtól 

származó zajterhelés 

Zajterhelés 

növekmény 

Értékelés 

nappal 66,4 dB 51,8 dB 0,1 dB kisebb, mint 3 dB 

éjjel 56,3 dB 47,6 dB 0,5 dB kisebb, mint 3 dB 

Z16. táblázat Közúti forgalmi zaj változásának mértéke az üzemhez kapcsolódó forgalom hatására 

 

A vizsgálati eredmény alapján kijelenthető, hogy az üzem működéséhez kapcsolódó járulékos 
forgalom miatt a 44-es főút érintett szakaszai, valamint a Bródy Imre út és a Rosu utca mentén 
a közlekedési zajterhelés nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben előírt határértéket. A kapcsolódó szállításokkal összefüggő hatásterület értékelése 
céljából referencia zajterhelési pontokat jelöltünk ki az útszakaszok környezetében, az 
útpályához legközelebb elhelyezkedő épületek homlokzata előtt. Az LAeq(d,h) számított eredő 
egyenértékű A-hangnyomásszinteket a Z17. táblázatban szemléltetjük. 

Zajterhelési 

pont helye 

Számított eredő egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq(d,h) 

Közlekedési zajra meghatározott 

zajterhelési határérték, LTH 

nappal éjjel nappal éjjel 

0598/4 hrsz. 40,1 dB 35,9 dB 65 dB 55 dB 

0598/5 hrsz. 27,2 dB 23,0 dB 65 dB 55 dB 

0576/16 hrsz. 33,0 dB 28,8 dB 65 dB 55 dB 

Temető területe 45,2 dB 41,0 dB 65 dB 55 dB 

7240 hrsz. 35,3 dB 31,1 dB 65 dB 55 dB 

0569/2 hrsz. 36,3 dB 32,1 dB 65 dB 55 dB 

Z17. táblázat Számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek az útszakaszok környezetében 
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A kapcsolódó forgalommal összefüggő zajterhelés-növekmény nappal 0,1 dB, éjjel 0,3 dB, ami 
jóval kisebb, mint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben a hatásterület 
vonatkozásában meghatározott 3 dB-es zajterhelés-növekmény. Megállapítható, hogy az 
üzemhez kapcsolódó szállítási tevékenység vonatkozásában a zajterhelés-növekmény nem lesz 
kimutatható mértékű. A szállításokhoz tartozó zajszempontú hatásterület a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti kritériumok alapján nem határozható meg. A szállítási 
útvonalak környezetében kialakuló eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek a 40. ábrán 
láthatók. 

 

 

40. ábra Üzemhez kapcsolódó szállításoktól származó zajterhelés 

6.2.5.8.Rezgésterhelés 

A tervezett üzem környezetében nincs olyan épület, amelynél a rezgés elleni védelemről az 
építési munka idején, vagy az üzemeltetés során gondoskodni kell. Az üzemi területen 
környezeti rezgésforrás nem létesül, így a tevékenység megkezdésével környezeti rezgéssel 
nem kell számolni. A kapcsolódó szállítások nem érintenek közvetlenül lakóépületet, mivel a 
szállítási útvonal 44-es főút használatával elkerüli az összefüggő lakó- illetve beépített 
területeket. Épületeket esetlegesen károsító rezgéshatással az üzem működésével 
összefüggésben nem kell számolni.  

6.2.5.9.Zajszempontú összefoglalás 

A tervezett üzem működésétől várhatóan kialakuló zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben előírt nappal LTH = 50/60 dB, éjjel LTH = 40/50 dB határértékeket az 
érintett épülethomlokzatok előtt nem haladja meg. A legnagyobb zajterhelés az üzemi 
területhez legközelebb elhelyezkedő lakóterületen 23 dB és 27 dB, a temető határán 30 dB. A 
hatásvizsgálat eredményét tekintve, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésben 
előírtak szerint az üzemi tevékenység megkezdéséhez nem kell zajkibocsátási határérték 
megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól, mivel a zajszempontú hatásterület nem 
érint olyan ingatlant, ahol zajterhelési határértéknek kell teljesülni. A környezetben várhatóan 
fellépő zajterhelés a jelenlegi háttérterhelést, illetve az alapállapoti zajhelyzetet nem 
befolyásolja érdemben. Az elvégzett hatásvizsgálat eredményeit tekintve megállapítható, hogy 
a zajforrások telepítése megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.  
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Az építési tevékenységgel összefüggő zajterhelés a zaj ellen védendő területeken nem haladja 
meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértéket. Az építés idején 
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott előírások teljesülnek. Az építési 
munkával összefüggő forgalomtól származó zajterhelés az utak környezetében kettő szállítási 
irány esetén határérték alatti lesz. A szállítások útvonalát a határértékek teljesülése mellett az 
építés teljes időtartamában olyan módon javasoljuk kijelölni, hogy azok ne érintsenek a zaj 
elleni védelem szempontjából érzékeny területeket. Az építési tevékenységhez kapcsolódó 
szállítások vonatkozásában zajszempontú hatásterület határozható meg, amely a 44-es főút 
környezetében elhelyezkedő épületeket érinti. 

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a szállítási útvonal környezetében a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határérték alatt marad, valamint a 
kapcsolódó szállítások vonatkozásában hatásterület nem határozható meg. Abból a célból, hogy 
a környezeti hatás mértéke megítélhető legyen, az előzetesen becsült forgalom alapján 
meghatároztuk a közlekedési zajterhelést az érintett útszakaszok környezetében és az 
eredményeket minősítettük az előírt határértékek figyelembevételével. A vizsgálati eredmény 
alapján megállapítottuk, hogy a határértékek nappal és éjjel egyaránt teljesülnek. 

Figyelemmel az üzemi zajforrásoktól és a kapcsolódó forgalomtól várható környezeti 
zajterhelésre, az üzemi kialakításával zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem várható 
jelentős környezeti hatás. 

A tervezett üzem környezetében nincs olyan épület, amelynél a rezgés elleni védelemről az 
építési munka idején, vagy az üzemeltetés során gondoskodni kell. Az üzemi területen 
környezeti rezgésforrás nem létesül, így a tevékenység megkezdésével környezeti rezgéssel 
nem kell számolni. A kapcsolódó szállítások nem érintenek közvetlenül lakóépületet, mivel a 
szállítási útvonal 44-es főút használatával elkerüli az összefüggő lakó- illetve beépített 
területeket. Épületeket esetlegesen károsító rezgéshatással az üzem működésével 
összefüggésben nem kell számolni.  

6.2.6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

6.2.6.1.A területen lévő hulladékok 

A beruházási területen az építést megelőzően jelentős mennyiségű elszállítandó hulladék nem 
található. Kisebb illegális lerakás azonosítható a Rosu utca mentén. 

6.2.6.2.Hulladékok keletkezése és gyűjtése az építési munkálatok során 

Az építési munkálatok során várhatóan a következő hulladékok keletkezésével lehet számolni: 

- fa, deszka (raklap, láda, zsalu, stb.), 

- leszabási hulladékok (acél, vas, műanyaglemez, síküveg, stb.), 

- csomagolási hulladékok (műanyag doboz, acélhordó, műanyag fólia, cementes zsák, 
stb.), 

- veszélyes hulladékok (festékmaradékok, festékes dobozok és szerszámok, fakonzerváló 
anyag és csomagolása, fáradt olaj, szennyezett rongy, stb.) 

- kommunális hulladékok. 

Az építési munkálatok során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő 
gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet 
szennyezhetik, pl. szabálytalan gyűjtéssel, rakodással a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok 
szél általi elhordásával. Az építkezés során keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes 
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hulladék. Ezek gyűjtését, elszállítását – átvevőhöz, területfeltöltésre, sitt-telepre, vagy 
kommunális lerakóra – a környezet szennyezésének (pl. a porzásnak) megakadályozásával kell 
elvégezni. A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű 
elkülönítetten gyűjteni, majd értékesíteni, hasznosítani. 

A munkálatok során keletkezhetnek a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint veszélyesnek 
minősülő hulladékok. Az ezekkel való tevékenységet a hatályos rendeletben előírtaknak 
(225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, szállításuk 
során a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. 

Az építési hulladékok kérdésére a kivitelezőkkel történő megállapodásban célszerű kitérni, 
kötelezve őket a tevékenységük során keletkező veszélyes és veszélyesnek nem minősülő 
hulladékok szabályszerű gyűjtésére és elszállítására. Az előírások betartását rendszeres 
ellenőrzéssel szükséges érvényesíteni.  

6.2.6.3.Hulladékgazdálkodás az üzemeltetés során 

6.2.6.3.1. Hulladék keletkezési helyek, források 

A tervezett Ipari Park hulladékgazdálkodásáról nincs pontos információnk. A keletkező 
hulladékok jellemzését így általánosan, más ipari csarnokoknál, logisztikai központoknál 
szerzett tapasztalataink alapján adjuk meg. 

A kiépülő csarnoképületekben a következő főbb tevékenységeket tervezik: 

- beszállítás, kiszállítás, 

- raktározás, 

- anyagmozgatás, 

- repüléstechnológiához kapcsolódó ipari tevékenység  

Fenti tevékenységekhez az alábbi tevékenységek kapcsolódnak: 

- irodai, adminisztrációs tevékenység, 

- gépjárművek parkolása, 

- gyártási folyamtok 

- karbantartás, javítás, fenntartás, 

- szociális helyiségek üzemeltetése, 

- zöldterületek gondozása, 

- csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése. 

A tervezett létesítményben és külső területeken megvalósuló különböző tevékenységek 
folytatása során – eredetük és szennyezettségük szerint – kommunális jellegű hulladékok, papír, 
zöldhulladék és veszélyes hulladékok (gyártástechnológiából, karbantartásból, havária 
eseményekből) képződnek.  

Megfelelő mennyiségű arra alkalmas hulladék esetén célszerű szelektív hulladékgyűjtési 
rendszert kialakítani. 

A veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készítményekkel foglalkozásszerűen végzett 
tevékenység csak a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonságtechnikai 
adatlap birtokában kezdhető meg. 

Veszélyes anyag tárolása, felhasználása során be kell tartani a vonatkozó rendeleti előírásokat. 
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6.2.6.3.2. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

A kiépülő csarnoképületekben a következő táblázatban feltüntetett nem veszélyes hulladékok 
keletkezésével kell számolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete alapján. 

Típus kód 

papír és karton csomagolási hulladék 15 01 01 
műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 
fa csomagolási hulladék 15 01 03 
fém csomagolási hulladék 15 01 04 
egyéb, kevert csomagolási hulladék  15 01 06 
zsírtalanítási hulladék, amely 
különbözik a 11 01 13-tól 

11 01 14 

Belső terek takarítási hulladéka 20 03 01 
Külső területek (utak) hulladéka 20 03 03 
Egyéb vegyes hulladék 20 03 01 
Zöld hulladék 20 02 01 

 

A keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtését a keletkezés helyén – a keletkező 
hulladékmennyiség függvényében – fóliazsákkal bélelt megfelelő méretű gyűjtőedényzetekben 
kell végezni. A zöldfelületek gondozása kapcsán keletkező növényi (zöld) hulladékokat 
elkülönítetten kell gyűjteni.  

Az üzem tervezett működése során a kommunális hulladékokat elkülönítetten gyűjtik, azok 
elszállítását alvállalkozóval végeztetik. Rendszeres elszállításukig ideiglenes tárolásukat 
rendezetten oldják meg. A kommunális hulladékok elszállításának megrendelését – a 
közszolgáltatási szerződésüknek megfelelően – a konténerek megteltével indítják. 

6.2.6.3.3. Veszélyes hulladékok gyűjtése 

A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél 
betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és 
veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, 
biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét, és meg kell 
akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását. Kiemelt követelmény a 
leghatékonyabb megoldás, a legjobb elérhető technika (BAT) alkalmazása. 

A keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére – a tervezett ipari technológiához szükséges méretű 
- üzemi gyűjtőhely kerül kijelölésre, melyek a hulladékok telephelyről való elszállításig történő 
elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Az üzemi gyűjtőhelyek az illetéktelen személyek behatolása 
elleni védelem érdekében körülkerített, zárható bejárattal vannak ellátva. Az üzemi 
gyűjtőhelyen történő hulladék elhelyezést az illetékes területi vezető, vagy az általa kijelölt 
személy jelenlétében lehet végezni. A hulladék üzemi gyűjtőhelyen való elhelyezésére 
vonatkozó igényt a hulladék keletkezésének helyén illetékes területi vezető jelzi a 
környezetvédelmi vezetőnek.  

A telephelyen – szükség szerint - munkahelyi gyűjtőhelyek is kijelölésre kerülnek, melyek 
egyenként jól látható módon táblával lesznek jelölve. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan 
hulladékot gyűjtenek, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik. A 
munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként, illetve a 
hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjtik. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat legfeljebb egy hónapig, míg az üzemi gyűjtőhelyen 
legfeljebb 1 évig gyűjtik, annak figyelembevételével, hogy a tárolt hulladék mennyisége nem 
haladhatja meg az egyes munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek tároló kapacitását. 
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A munkahelyi gyűjtőhelyekről az üzemi gyűjtőhelyre történő elszállítást havi rendszerességgel 
végzik, amennyiben a keletkezett mennyiség gyakoribb szállítást nem igényel. A keletkezett 
hulladékok üzemi gyűjtőhelyre történő szállításáért az illetékes területi vezető a felelős. 

A raktárépületben üzemszerű körülmények között veszélyesnek minősülő hulladékok 
előreláthatóan az irodai tevékenységből (szárazelemek, tonerek, hulladékká vált elektronikai 
eszközök), illetve a telepítésre kerülő, a repüléstechnológiához kapcsolódó ipari 
tevékenységből, továbbá az olajfogókból származhatnak.  

Egyéb veszélyes anyagok havária események esetén képződhetnek (szállító, anyagmozgató 
járművek havária jellegű meghibásodása). 

A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és nyilvántartását a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
betartásával kell végezni. 

A tervezett tevékenységek során várhatóan a következő táblázatban feltüntetett veszélyes 
hulladékok keletkeznek: 

Funkció (folyamat) Veszélyes hulladék  kód 
Közmű rendszer olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 13 05 02* 

homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 
származó olajat tartalmazó víz 

13 05 07* 

homokfogóból és olaj-víz szeperátorokból 
származó hulladék keverék 

13 05 08* 

Csarnok épületek festékek és lakkok eltávolítására használt, 
hulladékká vált anyagok 

08 01 21* 

olajos rongy 15 02 02* 
fáradt olaj 13 02 05* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 
zsírtalanítási hulladék 

11 01 13* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 
használatból kivont berendezések, 

amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 
12-ig felsorolt tételektől 

16 02 13* 

kimerült printer kazetta, patron  08 03 17* 
elhasznált szárazelemek 16 06 02* 

Havária események esetén 
Elfolyás, csöpögés Felitató anyagok 15 02 02* 

Raktár, fogadó rámpa veszélyes anyag, vagy azzal szennyezett 
hulladék  

06 07 09* 

 

A használatból kivont termékek gyűjtésére külön erre a célra rendszeresített konténert kell 
telepíteni. 

Az irodahelyiségekben keletkező veszélyes hulladékok (kimerült nyomtató- és fénymásoló 
kazetták) gyűjtésére külön kihelyezett edényzetet kell telepíteni. A szárazelemek gyűjtésére 30 
literes gyűjtőtartályok használhatók, a gyűjtendő szárazelemeknek megfelelő alakú bedobó 
nyílásokkal. 

A telepen anyagmozgató gépek karbantartását előreláthatóan nem tervezik. 

Az üzemeltetőnek a veszélyes hulladékok elszállíttatása előtt meg kell győződnie arról, hogy 
az átvevő, szállító a megfelelő engedélyekkel és technikai felkészültséggel rendelkezik-e a 
vállalt feladat ellátására. 

Az esetlegesen elfolyt, kiömlött veszélyes hulladékok felszedéséhez szükséges eszközöket – pl. 
lapát, felitató anyag, edény – mindenhol biztosítani kell, ahol ilyen káresemény előfordulhat. 
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6.2.6.3.4. A hulladékok elszállítása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

A keletkező hulladékok elszállításáról előzetesen, a használatbavétel előtt gondoskodni kell, 
megfelelő szállítási és átvételi szerződésekkel. A szállító és átvevő vállalkozó jogosultságát és 
műszaki felkészültségét a szerződéskötés előtt ellenőrizni kell. A veszélyes hulladékok 
elszállítására csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező veszélyes 
hulladékszállító és ártalmatlanító jogosult, amelynek jogosultságáról az átadónak meg kell 
győződni. 

Amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége alapján szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kerül bevezetésre, abban a másodnyersanyagként újrahasznosítható hulladékok elszállítására 
szerződést kell kötni a szükség szerinti elszállítás folyamatosságának biztosítása érdekében. 

A nem veszélyes hulladékok, amelyek hasznosíthatósága nem lehetséges, a települési 
hulladékokkal együtt kerülnek elszállításra.  

A keletkező zöldhulladék, külön gyűjtve és helyben komposztálva alkalmas a terület talajának 
javítására, esetleg – megfelelő tisztasága esetén – eladható hasonló célú felhasználásra a 
megfelelő minősítések után.  

Minden hulladék átadását dokumentálni kell és a bizonylatokat meg kell őrizni.  

6.2.6.3.5. A hulladékok környezetterhelő hatása 

Telephelyen belül: 

A hulladékok szakszerűtlen, nem megfelelő tárolása és kezelése terheli a környezetet. Az 
előzőekben leírt szakszerű és gondos hulladékkezelés ezek megelőzését szolgálja. Az Ipari Park 
vezetése erre vonatkozó szabályzatot ad ki, amelynek betartását rendszeresen ellenőrzik.  

Az előírt szabályok betartása esetén a hulladékkezelés az üzemelés során nem okozhat 
kifogásolható környezetterhelést. 

A hulladékok környezetterhelő hatása telephelyen kívül: 

A parkolóterületek és a közlekedési utak rendszeres takarításával és tisztításával megelőzhető, 
hogy a szél a szomszédos területekre könnyű hulladékot hordjon. Telephelyen kívül a 
hulladékok környezetterhelő hatásáért nemcsak a szállítással és elhelyezéssel megbízott 
szervezet felel.  

Az Ipari Park illetékes felelőse a veszélyes hulladékok átadása előtt minden esetben ellenőrzi 
azt, hogy az átvevő, szállító megfelelő engedélyekkel és technikai felkészültséggel rendelkezik 
a vállalt feladat ellátására.  

A bérlők feladata a kommunális, a szelektív és a veszélyes hulladékok dedikált hulladéktároló 
konténerekbe történő gyűjtése. A kommunális hulladékot a NIPÜF üzemeltetési részlege 
szállíttatja el a vonatkozó jogszabályok szerint, a szelektív és a veszélyes hulladék elszállítását 
a bérlő közvetlenül rendeli meg a helyi szolgáltatótól.  

Veszélyes hulladékok esetében a szállítási bizonylatokat meg kell őrizni. 

A háztartási hulladékhoz hasonló hulladékok engedélyezett települési hulladéklerakóra 
kerülnek elszállításra.  

A bizonylatolt és szakszerű hulladékkezelés és elhelyezés az üzemelés során a telephelyen 
kívül sem okoz környezetterhelést. 
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6.2.7. ÉLŐVILÁG 

A hatótényezők okozta hatásfolyamatok - élővilág 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a területen tervezett hasznosítás élővilág-védelmi szempontból 
jelentkező hatásfolyamatai az alábbiakban összegezhetők: 

– meglévő, zömmel mezőgazdasági élőhelyek területén a környezetterhelés (zaj, por) 
növekedése; 

– biológiailag aktív felületek csökkenése; 
– élőhelyek megszűnése és átalakulása; 
– környező élőhelyek zavarásának kisebb méretű növekedése. 

6.2.7.1. Védett természeti területek a tervezési terület közelében  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) illetve c) 
pontja alapján a vizsgált terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, ilyen terület a közvetett 
hatásterületén sem található: a legközelebbi ilyen terület – a Kőrös-Maros Nemzeti Park 
Kétegyháza közelében fekvő területei - kb. 7,5 km-re, délnyugati irányban (ld 41. ábra).  

 
41. ábra A vizsgált terület és a hozzá legközelebb eső közösségi jelentőségű védett  

(Natura 2000) természeti területek elhelyezkedése (Forrás: OKIR, 2019.) 
 

A közvetlen hatásterület nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
közösségi jelentőségű természetvédelmi területekre (Natura2000), ilyen területtel nem is 
határos, a közvetett hatásterületet sem érinti. A legközelebbi Natura2000 élőhely a beruházási 
területtől D-i irányban, kb. 1400 m távolságban található a „Gyula-szabadkígyósi gyepek SAC” 
(HUKM20010) mozaikfoltja (ld 42. ábra). 

A vizsgált terület nem része az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott ökológiai hálózatnak (ld 43. ábra). Ilyen 
területek (ökológiai folyosó) legközelebb a vizsgált területtől D-i irányban, mintegy 1050 m 
távolságban találhatók (ld 43. ábra).  
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A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető objektum 
a közvetlen hatásterületen nem található.  

A vizsgált területhez legközelebbi védett természeti területek: 

Országos jelentőségű védett terület: 

- • Kőrös-Maros Nemzeti Park területei  kb. 7,5 km-re, DNy felé; 

Natura 2000 terület (lásd 42. ábra): 

- Gyula-szabadkígyósi gyepek SAC (HUKM20010) kb. 1,4 km-re, D felé; 
- Kígyósi-puszta SPA (HUKM10001)   kb. 5,5 km-re, DNy felé. 

 

A vizsgált terület és a hozzá legközelebb eső közösségi jelentőségű védett (Natura 2000) 
természeti területek elhelyezkedését az 42. ábra szemlélteti. 

A vizsgált terület nem áll helyi védelem alatt. 

A nemzeti ökológiai hálózat legközelebbi elemeit a 43. ábra mutatja be. 

 

 
 

42. ábra A vizsgált terület és a hozzá legközelebb eső közösségi jelentőségű védett  
(Natura 2000) természeti területek elhelyezkedése (Forrás: OKIR, 2020.) 
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43. ábra A nemzeti ökológiai hálózat legközelebbi elemei a vizsgált terület közelében  
(Forrás: OKIR, 2020.) 

 

6.2.7.2. Élőhelyek részletes leírása 

A vizsgálati terület Békés megye Gyulai járásában, Gyula város kijelölt iparterületén belül 
található. A tájföldrajzi besorolás alapján a Békési-sík kistáj része, annak délkeleti szélén terül 
el.  

A tervezett beépítés területe a felmérés előtti évekig nagyrészt mezőgazdasági hasznosítású - 
kisebb részben véderdő volt, de a város a közelmúltban iparterületté minősítette. A közvetlen 
szomszédos területeken szántók, erdőfoltok, közelmúltban létesült ipari- és kereskedelmi 
létesítmények, kivett- és közlekedési területek is találhatók.  

Anyag és módszer  

Az értékelés célja, hogy feltárja az élővilág-védelmi szempontból jelentős hatásokat, majd a 
kedvezőtlen hatásokra mérséklő javaslatokat forgalmazzon meg. A közvetlen és közvetett 
hatásterületeken található élővilág felmérése 2020. április-májusában, több alkalommal végzett 
terepbejárás során történt.  

A vizsgálati területen és környékén előforduló élőhelyek besorolását és kódját az ÁNÉR2011 
alapján adjuk meg. A természetességet az ÁNÉR kézikönyvben szereplő módosított Németh-
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Seregélyes-féle skála alapján értékeltük (Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) 2011: 
Magyarország élőhelyei. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete). Az élőhelytípusok 
jellemzése után bemutatjuk a 2020 tavaszi állapotot tükröző élőhelytérképet (44. ábra), a 
dokumentáció fotómellékletében pedig élőhely képek találhatók. 

A zoológiai vizsgálatok alapját a terepbejárás jelentette, a felmérések során fotódokumentáció 
készült. 

Potenciális élőhelyek 

A tervezési terület Zólyomi Bálint potenciális vegetációtérképe szerint sziki tatárjuharos 
tölgyes, valamint pusztai cserjés és tölgyes foltokkal tarkított löszpuszta határára esik. Ezek 
helyén az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a szántóföldi művelés a meghatározó.  

A tervezett beruházás területe évtizedeken keresztül markáns antropogén hatásnak volt kitéve: 
a mezőgazdaság és különösen az elmúlt években a beépítések degradálták, ill. megszüntették a 
természetes élőhelyek jelentős részét. Az eredeti élőhelyek eltűnése a környező területeken is 
megfigyelhető: az évszázadokkal ezelőtt létesített mezőgazdasági területeket a város közelében 
napjainkra egyre több helyen ipari és kereskedelmi funkciójú területek váltják fel. 

A közvetlen hatásterület élőhelyei 

OC – Jellegtelen száraz- félszáraz gyepek 

A közvetlen hatásterület legnagyobb kiterjedésű élőhelye. A terület nagy részén megtalálható 
gyep korábbi szántóterületen létesített legelő-kaszáló. A közelmúltban kaszálás vagy szárzúzás 
történt a területen. Kis térszintváltozások némileg mozaikossá teszik a területet, a jelenleg 
vizsgált közvetlen és közvetett hatásterületen csak kisebb foltokban fordulnak elő 
nedvességigényes fajok. Védett növényfaj nem került elő. A gyepet alapvetően fűfajok 
alkotják, egy részük talán felülvetésből származó, jó termőképességű szálfű: csomós ebír 
(Dactylis glomerata), közönséges tarackbúza (Elymus repens), réti ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis), réti perje (Poa pratensis), siskanád (Calamagrostis epigeios), sovány csenkesz 
(Festuca pseudovina). További fajok: apró szulák (Convolvulus arvensis), bojtorjánszerbtövis 
(Xanthium strumarium), csilláros ökörfarkkóró (Verbascum lychnitis), ernyős sárma 
(Ornithogalum umbellatum), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), héjakútmácsonya (Dipsacus 
laciniatus), kerek repkény (Glechoma hederacea), közönséges cickafark (Achillea millefolium), 
mezei katáng (Cichorium intybus), nagy csalán (Urtica dioica), nagyvirágú bükköny (Vicia 
grandiflora), piros árvacsalán (Lamium purpureum), pongyola pitypang (Taraxacum 
officinale), ragadós galaj (Galium aparine), réti boglárka (Ranunculus acris), útszéli bogáncs 
(Carduus acanthoides).  

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 3-as (A lista 5 fokozatú, az 5-ös 
a legjobb, az 1-es a legrosszabb természetességet jelöli). 

S3 – Egyéb tájidegen lombos erdők   

A területre az 1970-es években telepíthettek egy erdősávot (Gyula 203/c erdőrészlet), melynek 
a terepbejárás idején már csak a déli vége volt meg, a többit tél végén vagy kora tavasszal 
letermelték. A megmaradt rész faji összetétele hasonlatos a 44-es út mentén levő fás sávhoz, 
bár az utóbbiban az akác elegyaránya csekély. Ugyanebbe az élőhelytípusba sorolandó a délen, 
a Bródy Imre utca melletti fás folt. Gyakori fafaj a mirabolánszilva (Prunus cerasifera agg.), 
mellette fehér akác (Robinia pseudoacacia), vadkörte (Pyrus pyraster), és Bródy utca mellett 
lepényfa (Gleditsia triacanthos), A cserjeszintben tömeges a kökény (Prunus spinosa), mellette 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra), gyepűrózsa (Rosa 
canina agg.), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), májusi orgona (Syringa vulgaris). 



NIPÜF Éta Ipari Park Kft.   AIRBUS - Gyula 
Inpark Gyula Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2020. augusztus 85 LAWAND Mérnöki Iroda 
  

Az aljnövényzetben borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia), erdei gyömbérgyökér 
(Geum urbanum), fehér mécsvirág (Silene latifolia ssp. alba), fekete peszterce (Ballota nigra), 
kerek repkény (Glechoma hederacea), közönséges aszat (Cirsium vulgare), mezei katáng 
(Cichorium intybus), mezei tarsóka (Thlaspi arvense), útszéli zsázsa (Cardaria draba), 
vadmurok (Daucus carota), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium) él. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 2-es. 
 
P8 – Vágásterületek   

A közvetlen hatásterület második legnagyobb kiterjedésű élőhelye. A vizsgálati területet ÉNy-
DK irányban átszelő egykori erdősávot a közelmúltban letermelték. Helyén a terepbejáráskor 
néhány tuskó, sok fatörmelék, bolygatott felszín, és gyökérsarjakról megjelenő apró hajtások 
voltak láthatók néhány, a környező gyepben is meglevő túlélő lágyszárúval. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 
 

 
44. ábra A beruházás közvetlen hatásterületén (fehér vonal) és annak közelében található élőhelyek  

 (OC – száraz gyep, OB – nedves gyep, S3 – fás állomány, P8 – irtásterület,  
T1 – szántó, U10 – tanya, U4 – telephely). 

 

A közvetett hatásterület további élőhelyei 

OB – Jellegtelen üde gyepek  

A területen található egy vízzel nem borított nádas folt. A 60-as években készült 
légifelvételeken ennek helyén egységes szántóföld látható. Az feltételezhető, hogy a művelés 
felhagyása után ez a környékénél valamivel mélyebben fekvő terület elnádasodott, de annyi víz 
sosem lehetett itt, hogy valódi „B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások” 
típusú élőhely kialakulhasson. Ezért a besorolás a jellegtelen üde gyepek elnádasodott altípusa. 
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A vizsgálat idején az avas nád (Phragmites australis) között csak nagy csalán (Urtica dioica) 
nőtt, a folt szélén pedig néhány fekete bodza (Sambucus nigra) és gyepűrózsa (Rosa canina 
agg.) nőtt. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák   

A környék legáltalánosabb élőhely kategóriája, egy részük frissen talaj-előkészített volt 
növénymentes talajfelszínnel, máshol őszi kalászos gabona nőtt. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 

U10 – Tanyák, családi gazdaságok 

U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók   

Mindkét élőhelyet a természeteshez közeli élőhelyek hiánya jellemzi, természetességük a 
Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 

 

 
 

 

2. fotó A letermelt erdősáv bolygatott, fatörmelékes 
felszíne 

3. fotó A 44-es főút és (a képen balra) a tervezett 
beruházási terület mellett levő fiatal fás szegély 
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6.2.7.3.Állatvilág 

A tervezési területről korábbi részletes faunisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A terepi 
megfigyelések és az élőhelyi vizsgálatok alapján a következő megállapítások tehetők. 

A bejárás során a gyepben mezei tücsök (Gryllus campestris) sok járatát és néhány egyedét 
lehetett találni.  

Két csigafaj, a pannon csiga (Cepaea vindobonensis), és az ugarcsiga (Helix lutescens) üres, de 
még nem lekopott héjai, főként a fás állományokban és annak szegélyrészein voltak nagy 
számban.  

A közeli fás-gyepes élőhely mozaikban vélhetően hüllők (pl. fürge gyík (Lacerta agilis) és zöld 
gyík (Lacerta viridis) is találhatnak maguknak élőhelyet, bár ezek a bejárás során nem kerültek 
elő.  

A madarakra vonatkozó adatforrásként az MME adatbázisát használtuk fel, ennek a honlapon 
ajánlott hivatkozása a következő: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület MAP 
adatbázis/Áttekintő térkép. https://map.mme.hu/maps/map1 Letöltés dátuma: 2020-05-01, 
Időszak: 2015-01-01 - 2020-05-02. A listából kivettük a kifejezetten vízi- vagy vízhez kötött 
fajokat, és azokat is melyek fészkeléséhez vagy táplálkozásához idős fák kellenek. A közeli kis 
nádas folt jelenléte miatt bent maradtak nádi madarak, mert előfordulásuk nem kizárható. A 
zöldküllő itteni megjelenését azért tartjuk lehetségesnek, mert táplálékhiányos időszakban a faj 
fogyasztja a mirabolánszilva magjait is.  

Táplálkozási céllal, illetve mozgásuk során előfordulhatnak a területen (a *-al jelölt fajok a 
bejárás során láthatóak voltak): barna rétihéja (Circus aeruginosus), karvaly (Accipiter nisus), 
egerészölyv (Buteo buteo)*, vörös vércse (Falco tinnunculus), fácán (Phasianus colchicus)*, 
parlagi galamb (Columba livia f. domestica), örvös galamb (Columba palumbus)*, balkáni 
gerle (Streptopelia decaocto), szalakóta (Coracias garrulus), zöld küllő (Picus viridis), 
búbospacsirta (Galerida cristata), mezei pacsirta (Alauda arvensis), füsti fecske (Hirundo 
rustica), sárga billegető (Motacilla flava), barázdabillegető (Motacilla alba), vörösbegy 
(Erithacus rubecula), fekete rigó (Turdus merula)*, fenyőrigó (Turdus pilaris), énekes rigó 
(Turdus philomelos), léprigó (Turdus viscivorus), kis poszáta (Sylvia curruca), barátposzáta 
(Sylvia atricapilla), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), őszapó (Aegithalos caudatus), 
kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major)*, csuszka (Sitta europaea), szarka 
(Pica pica)*, vetési varjú (Corvus frugilegus), dolmányos varjú (Corvus cornix)*, holló 
(Corvus corax), seregély (Sturnus vulgaris), házi veréb (Passer domesticus)*, mezei veréb 
(Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), zöldike (Carduelis chloris), tengelic 
(Carduelis carduelis), sárgacsőrű kenderike (Carduelis flavirostris), süvöltő (Pyrrhula 
pyrrhula), citromsármány (Emberiza citrinella), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), sordély 
(Miliaria calandra).  

A hazai madárfajok többsége védett. A valószínűsíthetően megfigyelhető fajok közül csak a 
balkáni gerle (Streptopelia decaocto), dolmányos varjú (Corvus cornix), fácán (Phasianus 
colchicus) és az örvös galamb (Columba palumbus) nem szerepel a védett fajok listáján. 

Az emlősök közül látható volt egy felzavart európai őz (Capreolus capreolus), de 
valószínűsíthető a a vaddisznó (Sus scrofa), sün (Erinaceus concolor), a róka (Vulpes vulpes) 
és a vakond (Talpa europaea) jelenléte is. Denevérfajok csak vadászat közben repülhetnek át 
az ingatlanokon, szálláshelyet itt nem találnak.  

 

Az elvégzett élőhelyi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás közvetlen 
hatásterületén kiemelten értékes, veszélyeztetett állatfaj, illetve élőhely nem található. A 
tervezett beruházás természetvédelmi szempontból kevésbé értékes területen létesül, védett 
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természeti területet nem érint. A tervezett hasznosítás a környező területhasználatokat 
érdemben nem befolyásolja, az ott található élőhelyek megváltozása nem várható. 

Az állatvilág fajai közül a távolabbi Natura 2000 védettségű területek jelölő fajai legfeljebb 
vonuláskor, illetve táplálkozási céllal fordulnak elő a területen.  

6.2.7.4.Hatásfolyamatok a telepítés során 

A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai élővilág-védelmi szempontból a vizsgált területen 
az alábbi hatásokat eredményezik: 

- élőhely-átalakítás, élőhelyek pusztulása; 

- területfoglalás, biológiailag aktív felületek csökkenése; 

- növény- és állatfajok sérülése, pusztulása; 

- a szállítási útvonalak közelében a forgalom (zavarás) növekedése; 

- por- és zajszennyezés, taposás. 

A legnagyobb jelentőséggel és hatással egyes élőhelyek (főleg: OC, P8) átalakítása bír, aminek 
következtében ezek részben, vagy teljesen megsemmisülnek és helyüket beépítések, illetve 
kertészeti módszerekkel fenntartott zöldfelületek foglalják el. A vizsgálati terület élővilágát 
alapvetően a mezőgazdasági tevékenység határozza meg, ezért a tervezett beruházás az ÁNÉR 
kategóriarendszere által természetesnek vagy természetközelinek minősíthető élőhelyet nem 
szüntetnek meg. Védett, vagy regionálisan figyelemreméltó növényfajok nem fordulnak elő, a 
fajlistában közönséges, részben gyomjellegű fajok találhatók. Az üzemi épületek, utak, 
parkolók létesítése az előforduló élőhelyek területi kiterjedését csökkenti a régióban. Az 
állatvilág esetében is a lehetséges élőhelyek területi k csökkenése várható, ami például a 
madarak számára táplálkozó-, búvó- és fészkelőhely kínálat csökkenést jelent. A potenciális 
élőhelyek felszámolása a területen már évszázadokkal ezelőtt megtörtént, a jelenlegi 
területfoglalás már zömmel másodlagos mezőgazdasági élőhelyeket – kisebb részben a 
közelmúltban kitermelt telepített erdősáv területét érinti.  

 
4. kép A közelmúltban kitermelt erdősáv még jobbára növényzet nélküli területe 

 

A közvetlen hatásterületen - és kisebb mértékben az azzal határos területeken is - már a 
kivitelezés megkezdésének időpontjától nagyobb zavarásra kell számítania az élővilág itt élő 
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egyedeinek. A zavarás kedvezőtlen hatása a meglévő utak (44. sz. fkl. út) mellett hosszabb ideje 
megfigyelhető. A kivitelezés és az üzemelés időszakában is megnövekedő légszennyező hatása 
(por) lesz a tervezett beruházásnak, amely a szállításban résztvevő gépjárműforgalom 
következménye. Ez a levegőszennyezés azonban kisebb volumene és a meglévő – 
gépjárműforgalomból származó - szennyezések figyelembevételével várhatóan nem jelent 
számottevő változást az állat- és növényvilág itt élő fajai számára.  

A kivitelezési, szállítási munkálatok által okozott taposási kár várhatóan nem lesz jelentős, mert 
ezek a tevékenységek kizárólag meglévő utak, felhagyott szántók, illetve a kitermelt erdősáv 
növényzet nélküli felszínét érintik. 

A tervezett munkálatok a zaj- és levegőszennyezés kivételével nem lesznek érdemi negatív 
hatással a távolabbi Natura 2000 védett területek (lásd fent) jelölő élőhelyeire és jelölő 
állatfajaira. 

6.2.7.5.Hatásfolyamatok az üzemelés során 

A tervezett beruházás üzemelési stádiuma is terhelést jelent a terület élővilága számára – bár 
ezek a hatások a kivitelezés negatív hatásaihoz mérten már mérsékeltebbek. A kivitelezési 
stádiumhoz képest csökken a zaj- és porszennyezés.  

A biológiailag inaktív felületek aránya ebben az időszakban nem növekszik.  

A tervezett tevékenység üzemelési stádiumában állatfajok pusztulása, sérülése következhet be 
gázolás esetén, amely elsősorban a madarakat és a kétéltű állatokat veszélyezteti. Ennek 
volumene az állatfajok kis száma és a forgalom kis sebessége miatt nem számottevő. A 
beruházás üzemelési stádiuma a környező élőhelyek állapotát érdemben nem befolyásolja. 

Összességében kijelenthető, hogy a tervezett tevékenység üzemelési stádiumában – figyelembe 
véve a területen jelenleg is fennálló terheléseket – jelentős változást nem okoz az élővilág 
számára. 

6.2.7.6.Hatásfolyamatok a felhagyás során 

A tervezett tevékenység felhagyása önmagában még nem eredményezi az élőhelyek kedvező 
megváltozását: ez csak az épített elemek elbontásával, a területek rekultivációjával lenne 
elérhető. A tervezett területhasználat felhagyása néhány évtizeden belül nem várható. A 
beépítések módja, intenzitása változhat, a területen végzett tevékenységek teljes felhagyása 
azonban nem valószínű.   

6.2.7.7. Hatásterületek 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból a tervezési terület minden olyan része, 
melyet a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ez gyakorlatilag a műszaki 
beavatkozások (növényzet irtása, úthálózat kialakítása, beépítések) által közvetlenül érintett 
területeket jelenti. Ebbe beleértjük a munkaterület minden részét, így az ideiglenes, vagy 
végleges területhasználatokat, a kivitelezést végző munkagépek felvonulási területeit is. Ezen 
a területen a növényzet, a növényfajok egyedei, állományai nagyrészt megsemmisülnek, az 
állatfajok érintett egyedei, állományai fizikailag károsodnak, vagy elvándorolnak.  

A fentiek alapján a növényzet irtásával, az építési terület előkészítésével, deponálással, 
szállítással, a munkagépek felvonulásával, valamint az építkezéssel érintett közvetlen 
hatásterületnek a térképmellékleten (lásd 45. ábra) megadott területet érthetjük.  

Az élővilág szempontjából a közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat a területeket, ahol az 
építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más 
környezeti elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül 
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érzékelhetően befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal 
befolyásoljak az adott területen a faj állományának (populációméretének, életfeltételeinek) 
alakulását. Ide tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelése, a vizuális zavarás, 
illetve a fényszennyezés is. Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen 
nehéz, mert az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra. 

A közvetett hatásterületet a területen megtalálható élőhelyek alapján a közvetlen hatásterület 
határától számított max.: 200 m sugarú pufferterületben határozhatjuk meg, de fontos 
megjegyezni, hogy még a rokon fajok esetében is jelentős különbségek lehetnek abban, hogy 
mennyire viselik el a zajt, vagy éppen kerülik az emberi jelenlétet.  

A közvetett hatásterületen jelen esetben szántók, kisebb erdőfoltok, iparterületek és közlekedési 
területek találhatók. 

A közvetett hatásterület nem érint Natura 2000 védettségű területet. (lásd 42., 45. ábra). 

 

45. ábra Élővilág-védelmi hatásterületek 
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6.2.7.8.Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Élővilág-védelmi szempontból azok a rendkívüli események érdemelnek említést, amelyek 
során jelentősebb környezetszennyezés jelentkezik. Ilyen események pl. balesetek, természeti 
katasztrófák során következhetnek be, amikor (pl. a gépjárművekből) különböző szennyező 
anyagok (pl. olaj, stb.) kerülhetnek ki a környezetbe. Ilyen esetben a szennyezett terület 
megtisztítását haladéktalanul el kell végezni: a szennyezőanyagokat össze kell gyűjteni és a 
területről a kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani. 

6.2.7.9.A várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt 
intézkedések  

Az élővilágra gyakorolt környezeti hatások mérsékléséhez javasolt intézkedések: 

- A tervek alapján a 44-es út mellett található erdősávot a tervezett beruházás függvényében 
lehetőség szerint meg kell tartani; a parkoló építési munkálatai során ügyelni kell arra, 
hogy a munkagépek mozgása, depóniák létesítése során ezt a területet minél kisebb 
mértékben kelljen – akár időlegesen is - igénybe venni. Természetvédelmi szempontból 
értékes faj nem található a fasorban, de egyes madárfajok számára megfelelő 
fészkelőhelyet biztosít, a mag- és bogyóevő fajok számára pedig a mirabolán, kökény, 
fagyal, bodza táplálékforrást jelent; 

- a temető közelében megtalálható erdőállományokat a lehető legnagyobb arányban meg 
kell tartani; 

- az egy időben biológiailag inaktív felületek arányát minimalizálni kell; 

- a fészkelési időszakban (március 15. – augusztus 15.) szükséges a munkavégzés 
korlátozása/tiltása szükséges az erdős, cserjés és gyepes területeken; 

- a tervezett tevékenység kizárólag az érintett ingatlanok területén végezhető, a szomszédos 
mezőgazdasági területek, erdők területe szállításra és deponálásra sem használható;  

- a gyomfajok és özönfajok (pl. akác) túlzott elszaporodásának megakadályozására a 
gyomosodó zöldfelületeket (útszéleket, depóniák felszínét stb.) szükség esetén kaszálni 
kell; 

- a zöldfelületek parkosítása során törekedni kell az őshonos fa- és cserjefajok 
alkalmazására; 

- az iparterület körül háromszintes takaró növénysávot kell telepíteni (a 44. sz. út melletti 
növénysávot csak ki kell egészíteni); 

- fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület és a hozzá tartozó úthálózat 
tisztántartására, illetve pormentesítésére. 

6.2.7.10. Összefoglalás 

A tervezett tevékenység elsősorban felhagyott mezőgazdasági területet és irtást érint, területén 
országos jelentőségű természeti érték nem található. A közvetlen hatásterület nem áll 
természetvédelmi oltalom alatt, közösségi jelentőségű különleges természet-megőrzési területet 
(Natura2000) a közvetett hatásterületen sem található. A vizsgált terület nem része a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatnak, azt a közvetlen és közvetett hatásterület sem érinti.   

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység hatásai az 
élővilágra nézve elfogadhatóak, számottevő természeti értéket nem veszélyeztetnek.  
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A távolabbi Natura 2000 védettségű természeti területeket élőhely megszűnése, sérülése, illetve 
elválasztó hatás (fragmentáció) nem veszélyezteti, de az élővilágra gyakorolt környezeti 
hatások mérsékléséhez a javasolt intézkedések betartása szükséges. 

6.2.8. TÁJVÉDELEM 

A hatótényezők okozta hatásfolyamatok - tájkép 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a területen tervezett tevékenység tájvédelmi szempontból 
jelentkező hatásfolyamatai az alábbiakban összegezhetők: 

– meglévő mezőgazdasági területeken történő területfoglalás; 
– beépítés (épületek, utak, parkolók); 
– megnövekedő forgalom zavaró hatása. 

6.2.8.1. A jelenlegi állapot jellemzése 

A vizsgálati terület Békés megye Gyulai járásában, Gyula város kijelölt iparterületén belül 
található. A város központjától a tervezett beruházás mintegy 2,2 km távolságban helyezkedik 
el, DNY-i irányban. Románia határa mintegy 5,5 km-re húzódik, kelet felé. 

A tervezett beruházás helyszínét nyugat felől a 44. sz. fkl. út, északnyugat felől a Rosu utca 
határolja. 

A hatásterület tájföldrajzi szempontból a Békési-sík kistáj (1.13.21.) része, annak délkeleti 
szélén terül el.  

 
Megközelíthetőség 

A vizsgált terület Gyula város belterületének nyugati szélén helyezkedik el, közvetlenül a 44. 
sz. fkl út mellett. A várost autópálya nem érinti, a legközelebbi autópályák (M35, M5) távolsága 
több mint 100 km. A vizsgált terület a belterület (centrum) irányából burkolt úton 
megközelíthető a Csaba út - Rosu utca felől.  

A legközelebbi – a beruházástól északra haladó - vasútvonal a Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–
Püspökladány-vasútvonal a MÁV 128-as számú, egyvágányú, nem villamosított vasútvonala, 
amelynek a Békéscsabától Gyuláig tartó szakasza fővonalnak számít. A legközelebbi 
vasútállomás Gyula belterületén, kb. 2,2 km távolságban található (ÉK-i irányban).  

A vizsgált területen kiépített kerékpárút nem található, közelében turistaút nem vezet. A 
legközelebbi turistaút a Gyulai várnál (piros jelzés) halad, illetve a központtól a Széchenyi-
Wenckheim kastélyrom felé halad a tervezett ipari parktól északi irányban, mintegy 1800 m 
távolságban.  

A tervezett beruházás közelében található települések és távolságuk: 

Település 
Irány  

(a tervezett beruházástól) 
Távolság 

Gyula - központ északkelet 2,2 km 

Gyulavarsánd (Románia) délkelet 6,5 km 

Békéscsaba északnyugat 8,8 km 

Doboz észak 9,2 km 

Szabadkígyós délnyugat 11,5 km 

 
Településtörténet 

Gyula térségében az első emberek az újkőkor idején, Kr. e. mintegy 5000 évvel jelentek meg 
(Körös-kultúra), az újkőkor végén a tiszai kultúrában folytatódott. A benépesített területeken 
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viszonylagos állandósággal létezett település, melyet réz-, bronz-, és vaskori leletek is 
bizonyítanak. Az első jelentősebb nép, a szkíta népcsoport, a vaskorban jelent meg itt, majd 
őket követték a kelták, akiknek maradványai és leletei a Kr. e. utolsó századokból kerültek elő. 

A településtől keletre halad el a szarmaták által 324 és 337 között épített, az Alföldet 
körbekerülő Csörsz-árok vagy más néven Ördögárok nyomvonala. A népvándorlás idején, Kr. 
u. 500 körül szarmaták érkeztek a majdani Gyula területére. Később különböző germán népek 
is megjelentek, mint a vandálok (farkashalmi leletek) és a Visztula mentéről érkező gepidák. A 
germán népek után az avarok telepedtek le itt és jelenlétük egészen a honfoglalásig tartott. 

Gyula város első okleveles említése egy 1332. évi pápai tizedjegyzékben található. A 
feltehetőleg Károly Róbert által szervezett gyulai uradalom 1387-ben magánkézre kerül: 
Zsigmond király Losonczy László erdélyi vajdának adományozza. 1403-ban Zsigmond király 
Maróti János macsói bánnak adta az uradalmat, ekkoriban kezdték építeni a várat is. Mátyás 
király 1476-ban a város addigi kiváltságait megerősítette és 1482-ben az uradalmat fiának, 
Corvin Jánosnak adományozta. 1484-ben kelt rendeletében Mátyás a főispáni, alispáni és 
szolgabírói tisztséget a gyulai várhoz kapcsolta, ezzel Gyulát a megye székhelyévé tette. 

Gyula a 16. század elején érte fénykorát: 1525-ben már mintegy 3000 lakosa volt - fontos 
szerepe volt az iparban, a kereskedelemben, és a kultúrában is. A 16. század elején öt templom 
és két kolostor volt a városban. A gyulai vár elfoglalásával (1566) szinte a teljes Körös-Maros 
köze elveszett, s az Oszmán Birodalom berendezkedett a területen. A török kor építészeti 
emlékei közül említést érdemel két dzsámi (egy a várban, egy a városban), egy türbe, valamint 
a szertartásos fürdő a városban lévő dzsámi mellett. Gyula török őrsége 1695. január 18-án 
távozott a várból, ezzel 129 év múltán Habsburg Birodalom fennhatósága alá került a város. 
1723-tól több hullámban német lakosokat telepítettek a városba. A tizennyolcadik század 
második felében felgyorsult város fejlődése. 1782–1882 között hét tűzvész volt a városban, az 
1801. évi Németgyulán keletkezett tűzvész végigpusztított az egész városon, nem kímélve a 
templomokat és a kastélyt sem. A 18. század elején az uralkodó gazdasági ág az állattenyésztés 
volt: míg 1715-ben mindössze kilencvenegy hold földet művelt az itt élő huszonkilenc család, 
öt év múlva már 900-at, 1773-ban pedig már csaknem 3996 holdon folyt a növénytermesztés. 
Az ipar megyei szinten elsősorban Gyulán fejlődött. 1724-ben ötvenhét mesterembert írtak 
össze, a 19. század közepén már tizenhét céh működött a városban. Az iparosodás együtt járt a 
kereskedelem fejlődésével is. Amíg 1737-ben mindössze hat kereskedő volt a megyében, s 
ebből kettő Gyulán, 1773-ban a számuk harminckettőre nőtt, s egyharmaduk ebből szintén 
Gyulán dolgozott. 1855-ben minden addiginál pusztítóbb árvizet élt át a város: a tanyákkal 
együtt körülbelül másfélezer ház került víz alá. Ezután két év alatt megásták a Körös-csatornát, 
azt a medret, melyben a Fehér-Körös ma is folyik. A helyi mezőgazdaság sajátossága volt a 
bolgárkertészet: az első bolgárok az 1890-es években jelentek meg a városban. A gyulaiak 
eltanulták a kertészkedést, megjelent a melegházi kertészet is. 1935-ben már 68 gazdaságban 
146 holdat öntöztek. Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés után a környékbeli falvak 
jelentős részét Romániához csatolták, Gyula gazdasági ereje meggyengült, ezzel együtt 
Békéscsaba központi szerepe erősödött. 

 

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A 2. katonai felmérés (1806-1869, lásd 46. ábra) térképén a vizsgált területen és közvetlen 
környezetében elsősorban mezőgazdasági területeket, szántókat, legelőket, réteket találunk. A 
természeteshez közeli élőhelyek részaránya már ekkor is alacsony a vizsgált terület közelében. 
A település lakott területeinek utcahálózata és a települések közötti úthálózat részben már 
kialakult, utóbbi azonban még jelentős eltéréseket mutat a jelenlegi úthálózathoz képest. A 
vasút ekkor még nem épült meg. 
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A mai tájszerkezetet meghatározó elemei az évszázadokkal ezelőtt kialakult, nagy kiterjedésű 
mezőgazdasági területek, a kisebb-nagyobb erdőfoltok, a közelmúltban kialakuló ipari- és 
kereskedelmi és szolgáltató jellegű beépítések. A vonalas létesítmények közül a közlekedési 
területek, vízelvezető árkok, illetve a légvezetékek nyomvonalai említhetők.  

A tájhasznosításban a közvetlen hatásterületen a mezőgazdasági területek dominálnak, ez 
jellemző a környező területek használatára is – napjainkra azonban a kereskedelmi, ipari és 
szolgáltató jellegű területhasználatok aránya folyamatosan növekszik.  

 
 

46. ábra - A vizsgált terület a 2. katonai felmérés készítésének idején (1806-1869) 
 
Jelenleg a tervezett beruházás jelentős része „ipari terület” (Gip, Gksz) övezetben található, de 
a közepén véderdősáv (Ev) besorolású terület fut végig (lásd 47., 48. ábra). Közelében részben 
hasonló funkciójú területek helyezkednek el, de a 44. sz. fkl. úttól nyugatra jelentős zöldfelületű 
intézményterületeket (Vk), szántókat (Má) – déli irányban köztemetőt (K) és vegyes területeket 
(Vk – kertvárosi intézmény) is találhatunk. A vizsgált terület középső részén a közelmúltig 
védelmi célú, üzemtervezett erdősáv volt (Ev) – ezt azóta kitermelték (lásd 5. fotó). 
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47. ábra Belterület szabályozási terv módosítása - részlet 

(forrás: Tér és Terület Kft., 2019.)   
 

A környező területeknek elsősorban (a kijelölt iparterületeknek és a jó közlekedésnek 
köszönhetően) az ipari – távolabb a mezőgazdasági potenciálja magas. Természetvédelmi 
potenciállal a távolabbi Natura 2000 élőhelyek területei bírnak. A közvetlen környezet 
turisztikai potenciálja alacsony: köszönhetően a területhasználatoknak, illetve a turisztikai 
célpontok hiányának.  

 
5. kép A lakott területek irányába művelt szántók és fóliasátrak találhatók 
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48. ábra Településszerkezeti terv módosítása - részlet 

(forrás: Tér és Terület Kft., 2019.)   
 

A vizsgált területet korábban egy véderdősáv szelte ketté (a vizsgálat időpontjában már 
kitermelték), távolabb több üzemtervezett erdőállomány is található – utóbbiakat a beruházás 
nem érinti. A beruházás közvetlenül érinti a (kitermelt) 203/C erdőrészletet (forrás: 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/; lásd 49. ábra). 

A faállomány kora 10-25 év. Bár természetvédelmi szempontból ezeknek az erdőknek az értéke 
mérsékelt, a beépítésre tervezett terület takarásában, a zaj- és porterhelés csökkentésében 
betöltött szerepük nem elhanyagolható. Fentiek miatt ezeknek az erdőfoltoknak a lehetőségek 
szerinti megtartása indokolt. 
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49. ábra Üzemtervezett erdőállományok a tervezett beruházás területén (sárga sraffozás) és annak közelében 
(forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

6.2.8.2.Védettség, ökológiai hálózat 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) és c) 
pontja alapján a vizsgált terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt.  

A tervezett beépítések területe nem esik közösségi jelentőségű különleges természet-megőrzési 
területre (Natura2000), ilyen élőhelyek a közvetett hatásterületen sem találhatók (lásd 42. 
ábra). 

A vizsgált terület nem része az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott ökológiai hálózatnak, annak elemei a közvetett 
hatásterületeken sem találhatók (lásd 43. ábra).  

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető objektumot 
a beruházás nem érint. 

Tájértékek, kulturális örökségvédelem 

A belterületi településszerkezeti terv módosítása (forrás: Tér és Terület Kft., 2019.) és a megyei 
rendezési terv (forrás: Pestterv Kft., 2012.) szerint a vizsgált terület nem érint tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő övezetet, ilyen terület a közelében sem található (lásd 50. 
ábra). 
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50. ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a megyei rendezési terv részletén 
(forrás: Pestterv Kft., 2012.) 

 

A vizsgálati területen és annak közvetlen közelében műemléki védettségű épület, egyedi 
tájérték nem található, a legközelebbi ilyen épületek, illetve tájértékek a Szent Kereszt 
temetőben (temetőkápolna), illetve a város távolabbi belterületein találhatók (görögkeleti 
román templom, Közvágóhíd, Bárdos híd, honvédlaktanya, népi építészeti emlékek stb.). Ezek 
távolsága többszáz méter, ezért a tervezett tevékenység nem veszélyezteti őket.  

Helyi védelem alatt áll a Szent Kereszt (kolera) temető több épített eleme (temetőkápolna, régi 
kripta, temetőkapu) - ezek távolsága szintén többszáz méter a tervezett beruházástól. 
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6. kép A közeli Szent Kereszt (kolera) temető több épített eleme védelem alatt áll 

 
Tájképi szempontból értékesnek ítélhetők a környező területek kisebb erdőfoltjai, valamint az 
utak menti növénytelepítések.  

Negatív tájképi hatású az irtás területe (4. kép), az épületrom a terület északi sarkában (8. kép), 
a légvezetékek, árkok és a közlekedési területek (7. kép), de kedvezőtlen hatású a környező 
egybefüggő, monoton mezőgazdasági területek (szántók) látványa is. Az alsóbbrendű utak (pl. 
Rosu utca) közelében helyenként tapasztalható az engedély nélküli hulladéklerakás. 

A belterületi szabályozási tervlap alapján (lásd 47. ábra) a közvetlen hatásterület déli része 
(tervezett bekötőút) ismert régészeti területet érint, közelében - 180-200 m távolságban déli és 
délkeleti irányban több ilyen terület (38., 44., 45. sz.) is található. A régészetileg védett 
területekre a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. sz. törvény vonatkozik. A 
tervezett beruházás területén az építési munkálatok során esetlegesen előkerülő leletek 
feltárásáról a fenti törvény 24.§. értelmében haladéktalanul egyeztetni kell a területileg illetékes 
szakhatósággal.  

 

 

7. fotó 
A nyugati oldalon található növénysáv pozitív tájképi 

hatású, de csak mérsékelt takarást nyújt 

8. fotó 
Tájképi szempontból kedvezőtlen hatású a terület 

északi részén látható épületrom  
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6.2.8.3.Hatásfolyamatok a telepítés során 

Tájszerkezet, tájkép és tájkarakter 

A tervezett beruházás kivitelezése során a tájszerkezet módosul, a szántóterületek és erdősávok 
közé nagy kiterjedésű beépített terület kerül. A tervezett beruházás kiterjedése jelentős, annak 
várható tájképi hatása (elsősorban a sík terület, fás szárú növényzet ritkasága miatt) jelentős 
területet érint – ugyanakkor ezek a területek tájképi/városképi szempontból jellemzően nem 
képviselnek kiemelkedő értéket. A létesítmények lakott terület felől nem, vagy csak igen kis 
mértékben lesznek láthatóak, pl. a Rosu utca néhány háza felől, vagy a távolabbi Budapest krt. 
magasabb épületeinek felsőbb szintjei irányából. Megállapítható, hogy a lakott településrész és 
a 44. sz. fkl. út közötti területek tájkarakterének változása már évekkel ezelőtt elkezdődött. Az 
évszázadokon át mezőgazdasági hasznosítású területek helyén egymás után jelennek meg a 
kereskedelmi-, szolgáltató- és ipari jellegű beépítések, a közlekedési területek is bővülnek.  

A 44. sz. út, a Rosu utca és a 4431-es (újkígyósi) út érintett szakasza felől szakaszosan rálátás 
lesz a tervezési területre, ezért ebből az irányból további takaró növénysáv telepítése ajánlott. 
A 44. sz. fkl. út irányából a meglevő növénysáv részlegesen fogja takarni a területet. A meglevő 
növénysáv megtartásának, illetve kibővítésének lehetőségét a nyugati (44. sz. fkl. út menti) és 
az északi oldalon (Rosu u.) a kiviteli tervek készítésekor meg kell vizsgálni.  

A tájképi, tájesztétikai hatások a kivitelezés idején egyértelműen negatívnak minősíthetőek, 
mivel zöldfelületek, erdőállományok szűnnek meg, illetve kerülnek beépítésre. Kedvező hatású 
ugyanakkor, hogy a munkálatok védett, értékes természeti területet nem érintenek, jelentős 
tájképi érték nem sérül.  

A közvetlen hatásterület a felmérés idején jelentős részben felhagyott szántó, kisebb részben 
irtásterület. Ezek területén a jelenleg megtalálható növényzet a tervezett hasznosítás 
következtében nagyobbrészt megsemmisül – kisebb erdőfoltokat azonban – ahol erre lehetőség 
nyílik – meg kell kímélni (pl. 44. sz. út mentén). A beruházás közvetlen hatásterületén tájképi 
szempontból különösen értékes tájelem nem található, de a közeli erdőállományok feltétlenül 
kedvező tájképi hatásúak. Kisebb mértékben kedvezőtlen tájképi hatása lesz a kivitelezésben 
és szállításban résztvevő munkagépeknek, szállítójárműveknek, felvonulási létesítményeknek, 
anyagdepóniáknak.  

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai során a tájhasznosítás az adott területen 
számottevően módosul: a mezőgazdasági terület helyén iparterület jön létre a hozzá kapcsolódó 
út és közműhálózattal. 

A biológiailag aktív felületek aránya a kivitelezés időszaka alatt számottevően csökken.  

A tervezett beruházás a szomszédos területek használatát: mezőgazdasági-, ipari stb. 
tájpotenciálját nem fogja módosítani vagy korlátozni, azokra érdemi hatást nem gyakorol.  

Ökológiai hálózat 

A vizsgált terület nem része az országos ökológiai hálózatnak. A kivitelezési munkálatok során 
az állatvilág időleges zavarását okozhatja a munkagépek által keltett zaj- és porterhelés, a 
fokozott emberi jelenlét – ezek a terhelések azonban a mezőgazdasági területen, illetve a 
forgalmas 44. sz. út közelében jelenleg is fennállnak. Jelenleg a vizsgált terület számottevő 
funkciót nem tölt be az ökológiai hálózatban. 

Tájértékek, kulturális örökség 

A kivitelezési munkálatok tájképi hatása mindenképp negatívnak tekinthető. Tájképi 
szempontból kedvezőtlen, hogy a beépítetlen terület jelentős része beépül, a zöldfelületek 
mérete csökken (bár a szántók esetében jelenleginél intenzívebbé, többszintessé válik). 
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A tervezett beruházás területe lakott terület irányából nem, vagy csak mérsékelten lesz látható. 
Turistaút, kerékpárút a beruházás közelében nem halad. Műemléki érdekű területet a beruházás 
nem érint.  

A vizsgált területre való rálátás a szántóterületek irányából nagyobb, kb.: 400-500 m, a meglévő 
erdősávok felől azonban csak 100-200 m (lásd 51. ábra). A tervezett beruházásra azonban 
pontszerűen akár a fent megjelölteknél jóval nagyobb távolságból is lehet rálátás. 

 

9. kép A Rosu utca menti alacsony növénysáv mérsékelt takarást biztosít a területnek 

6.2.8.4.Hatásfolyamatok az üzemelés során 

Tájszerkezet, tájkép és tájkarakter 

A tervezett beruházás üzemelési stádiumában a kivitelezésnél leírtakhoz hasonlóan módosítja 
a kialakult tájszerkezetet. A tájképi szempontból a kivitelezési időszakhoz képest kedvezőbb 
hatás várható, a rendezett területen többszintes zöldfelületeket alakítanak ki. A beruházás 
megvalósulásával a tájkarakter módosul, de az iparterület kialakításának folyamata már évekkel 
ezelőtt elkezdődött.  

Tájhasznosítás, tájpotenciál 

A tervezett beruházás üzemelésével a környező terület tájhasznosítása nem változik, a tágabb 
környezet mezőgazdasági, ipari stb. tájpotenciálja nem változik. A biológiailag aktív felületek 
aránya az üzemelés időszakában nem módosul.  

Ökológiai hálózat 

A vizsgált terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, az üzemelés időszakában a 
terület érdemi funkciót nem fog betölteni az ökológiai hálózatban. 

Tájértékek, kulturális örökség 

A tervezett tevékenység jelentősebb tájértéket nem veszélyeztet, mivel közvetlen hatásterületén 
ilyen nem található. A tervezett beruházás környezetében távolabb található tájképi 
szempontból értékesebb természeti területek (pl. Natura 2000 területek), ezeket azonban a 
beruházás nem fogja érinteni.  

A tervezett munkálatok üzemelési stádiumában régészeti leletek előkerülése nem várható.  
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6.2.8.5. Hatásfolyamatok a felhagyás során 

A tervezett tevékenység felhagyása önmagában még nem eredményezi a tájkép kedvező 
megváltozását: ez csak az épített elemek elbontásával, a területek rekultivációjával lenne 
elérhető. A tervezett területhasználat felhagyása néhány évtizeden belül nem várható. A 
beépítések módja, intenzitása változhat, a területen végzett tevékenységek teljes felhagyása 
azonban nem valószínű.   

6.2.8.6.Hatásterületek 

A tervezett beépítések következtében a kivitelezési és üzemelési időszak során nagyobb méretű 
tájképváltozással első sorban a telepítés helyszínén kell számolni – tájképi szempontból ez 
tekinthető a beruházás közvetlen hatásterületének. A telepítés helyén kívül azokon a területeken 
jelentkeznek tájképi hatások, ahonnan a tervezett beruházás még észlelhető, meghatározó 
tájelemként (látványelemként) jelenik meg. A hatás nagysága erősen függ a távolságtól, a 
domborzattól, a takarás mértékétől és milyenségétől is. Általánosságban elmondható, hogy a 
vizsgált területtől távolodva a kedvezőtlen tájképi hatások csökkennek, a távolabbi lakott 
településrészek felől már egyáltalán nem jelentkeznek.  

A tervezett beruházás távolsága az országos jelentőségű védett természeti területektől több 
kilométer, de a legközelebbi közösségi jelentőségű (Natura 2000) védett természeti területek is 
mintegy 1,4 km távolságban kezdődnek.  

Tájképvédelmi szempontból hatásterület a szántóterületek, legelők irányából nagyobb, kb.: 
400-500 m, a meglévő beépítések és fasorok felől azonban csak 100-200 m (lásd 51. ábra).  
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51. ábra A tervezett beruházás tájképvédelmi hatásterülete 

 

6.2.8.7.Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Tájvédelmi szempontból számottevő hatást azok a rendkívüli események okozhatnak, amelyek 
során a terület meglévő vagy leendő táji értékei – pl. növényzet – megsérül, ill. megsemmisül. 
Ilyen esemény következhet be pl. nagyobb tűz esetén, esetleg természeti katasztrófák során. A 
tájképvédelmi szempontból fontos szerepet játszó létesítményeket, zöldfelületeket sérülésük 
esetén mihamarabb helyre kell hozni, a szükséges pótlásokról gondoskodni kell. 

6.2.8.8.A várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt 
intézkedések  

A tájképre gyakorolt környezeti hatások mérsékléséhez javasolt intézkedések: 
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- a terület déli részén - a temető körül - jelenleg megtalálható fásszárú növényzetet a lehető 
legnagyobb arányban meg kell tartani, ezeknek az állományoknak a takaró funkciója 
jelentős; 

- az egy időben megbontott, növényzet nélküli felületek arányát minimalizálni kell; 

- fokozott figyelmet kell fordítani a telephely és a hozzá tartozó úthálózat tisztántartására, 
illetve pormentesítésére,  

- a területen jelenleg fellelhető engedély nélkül elhelyezett hulladékot össze kell gyűjteni 
és kijelölt hulladéklerakóba el kell szállítani; 

- a zöldfelületeken háromszintes növényzet kialakítása szükséges, a parkosítás során 
törekedni kell az őshonos fa- és cserjefajok alkalmazására. 

6.2.8.9.Összefoglalás 

A tervezett tevékenység során a tájhasználat a közvetlen hatásterületen belül megváltozik, a 
beruházás a tájszerkezetre, tájkarakterre is hatást gyakorol. A beruházás mérsékelt negatív 
tájképi hatást indukál, mivel a terület láthatósága a belterületek felől minimális, a tervezett 
tevékenység tájképi szempontból értékes területeket nem veszélyeztet.  

Műemléket, jelentősebb turisztikai objektumot, egyedi tájértéket a beruházás nem érint. A 
vizsgált terület a megyei rendezési terv szerint nem tartozik a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területek övezetébe.  

A tájképi hatásterületek nagyságát csökkentik a meglevő beépítések és a meglévő erdőfoltok – 
utóbbiak lehetőség szerint kímélendők a kivitelezés során. A tervezett beruházás lakott 
területek irányából nem, vagy csak kis mértékben lesz észlelhető, a 44. sz. fkl. út és a Rosu utca 
érintett szakaszai felől azonban – a takaró növényzet hiányossága miatt – szakaszos rálátás lesz 
a területre. A tervezett tevékenység az elvégzett vizsgálatok alapján elfogadható mértékű 
terhelést jelent a tájképre.   

6.2.9. A TELJES HATÁSTÉRHEZ TARTOZÓ TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

Mivel az Ipari Park területén tervezett tevékenységek vízigénye nem jelentős, a kommunális 
szennyvíz a meglévő  szabályozott rendszerhez fog kapcsolódni, illetve a hulladékok fő tömege 
– a jelenlegi ismeretek szerint - különösebb veszélyeztető komponenseket nem tartalmaz, így 
az Ipari Park teljes hatásterületének meghatározása alapvetően a csapadékvíz befogadóba 
vezetés, a légköri környezetterhelés, valamint a zajhatás kiterjedésétől függ. 

A felszín alatti vizek nem, vagy csak korlátozottan lesznek érintve, a hatásterület a beruházási 
terület határain belül marad. 

A felszíni vizek esetében a hatás csak közvetve alakulhat ki, tekintettel arra, hogy nincs 
közvetlen kapcsolat. 

A földtani közeg esetében a beruházás hatásterülete az ingatlanhatáron belül marad. 

A tervezett létesítmény levegőtisztaság-védelmi szempontú vizsgálatának eredménye alapján 
megállapítható, hogy az üzemi tevékenység megkezdésével, a kialakuló levegőkörnyezeti hatás 
csak az üzem területét, illetve a közvetlenül szomszédos, legfeljebb 40 m széles területsávot 
érinti. A tevékenység levegővédelmi hatásterületéhez tartozó légszennyezettségi koncentrációk 
csak az üzemépületek környezetében lesznek kimutatható mértékűek, ami az elhelyezkedés 
mellett a környezeti körülmények következménye. A szomszédos ingatlanokon kialakuló 
légszennyezettség a levegőkörnyezeti állapotot nem befolyásolja érzékelhető módon. 
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A szállítási és látogatói forgalom miatt olyan mértékű légszennyezettség nem alakul ki, amely 
kimutatható módon befolyásolná a levegőkörnyezeti helyzetet. Kijelenthető, hogy a kapcsolódó 
forgalom következtében fellépő levegőterheltség nem haladja majd meg a légszennyezettség 
egészségügyi határértékeit, mivel a kibocsátási értékek is elhanyagolható mértékűek lesznek.  

A létesítmény tervezett elhelyezésével és kialakításával a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények 
teljesülnek. A hatásterület vonalának távolságát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján, az üzem számára helyet adó terület határárától vonatkoztatva határoztuk 
meg az éjszakai időszakra, mivel a folyamatosa üzemvitel miatt éjjel nagyobb hatásterület 
számítható, mint a nappali üzemvitel mellett. A tervezési terület környezetében jelentős az 
mezőgazdasági és a gazdasági területek aránya. Ezekben az irányokban a 35 dB-es határérték 
alapján csak kismértékű érintettség alakul ki, a 45 dB-es határérték üzemi telekhatárokon belül 
teljesül. A várható zajterhelés a szomszédos ingatlanok használatát nem befolyásolja. A 
lakóövezetben és a temető vonatkozásában figyelembe vett zajterhelés alapján hatásterület nem 
állapítható meg, az üzemi zaj a szomszédos ingatlanokat már nem érinti.  

Élővilág-védelmi szempontból a közvetlen hatásterület a tervezési terület minden olyan része, 
melyet a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ez gyakorlatilag a műszaki 
beavatkozások (növényzet irtása, úthálózat kialakítása, beépítések) által közvetlenül érintett 
területeket, magát a beruházási területet jelenti. A közvetett hatásterületet a területen 
megtalálható élőhelyek alapján a közvetlen hatásterület határától számított max.: 200 m sugarú 
pufferterületben határozhatjuk meg, de fontos megjegyezni, hogy még a rokon fajok esetében 
is jelentős különbségek lehetnek abban, hogy mennyire viselik el a zajt, vagy éppen kerülik az 
emberi jelenlétet 

Tájkép-védelmi szempontból hatásterület a szántóterületek, legelők irányából nagyobb, kb.: 
400-500 m, a meglévő beépítések és fasorok felől azonban csak 100-200 m. 

6.2.10. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 

Az Ipari Park megvalósulása esetén a térségben újabb tőkeerős, hosszú távú vállalkozás 
indulhat be, amely távlatilag biztosítaná a térség fokozatosan növekvő gazdaságának fejlődését, 
és munkahelyeket teremtve hozzájárul a térség jobb munkaerő-kihasználásához.  

A beruházás a Magyar Kormány és az AIRBUS HELICOPTERS között 2018. év végén 
létrejött, hosszútávú repüléstechnológiai együttműködésről szóló megállapodás keretében 
valósul meg. Ennek következtében a Kormány a projektet nemzetgazdasági szempontból a 
kiemelt jelentőségű beruházások közé sorolta.  

A betelepülő ipari vállalkozások elősegítik a térségben a fejlett technológiát és filozófiát 
képviselő más beruházások megjelenését, ami a térség további gazdasági erősödését jelentheti. 

A tervezett beruházás várható gazdasági-szociális, és közérdekű kihatásai egyértelműen 
kedvezőek. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, ÁLLÁSFOGLALÁS 

7.1. KÖVETKEZTETÉSEK 

Jelen előzetes környezeti vizsgálat célkitűzésének megfelelően a Gyula Város területén 
tervezett Inpark Gyula Ipari Park megvalósításának meghatározó környezeti szempontjait a 
következőkben foglaljuk össze: 

1. A tervezett Inpark Gyula Ipari Parkban alapvetően a Magyar Kormány és az AIRBUS 
HELICOPTERS között létrejött, hosszútávú repüléstechnológiai együttműködés keretében 
a repüléstechnológiához kapcsolódó ipari tevékenységet terveznek folytatni.  

2. Az Inpark Gyula Ipari Park tervezett megvalósítása környezeti, gazdasági szempontból nem 
kifogásolható. Mindezek mellett megegyezik Gyula Város és Magyrország Kormánya 
fejlesztési terveivel. 

3. Az Inpark Gyula Ipari Park hulladékgazdálkodása meg kell, hogy feleljen a hatályos 
rendeleteknek, a település hulladékgazdálkodási irányelveinek, illetve az Ipari Park belső 
szabályozását ezeknek a figyelembevételével kell kidolgozni és megvalósítani. 

4. A beruházási helyszín adottságait figyelembe véve a legjelentősebb kiterjedéssel a közvetett 
tájképi hatásterület adható meg (ingatlanhatártól számított max. 4-500 m). 

5. Az összesített hatásterületet az élővilág-védelmi hatásterület 200 m-es távolsága, az egyéb 
irányokban a tájképi hatásterület 4-500 m-es távolsága adja meg. 

6. Az előkezelt csapadékvíz befogadóba vezetése (44.sz. fkl út övárka) a beépített védelmi 
berendezések (olajfogók) megfelelő hatékonysága következtében nem eredményez jelentős 
kiterjedésű hatásterületet. 

7. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az ipari park tulajdonosának/üzemeltetőjének 
üzemi vízminőségi kárelhárítási terv készítésére kötelezhető, amely magába kell foglalja a 
megfelelő kárelhárítási rend kialakítását, és a kármentesítési anyagok helyszínen tartását is. 

8. Az Inpark Gyula Ipari Park telepítéséből és működéséből környezetegészségügyi, 
munkahelyi egészségügyi veszélyeztetés, haváriahelyzetek bekövetkezése – az előírások 
betartása esetén – nem várható. 

9. Az Inpark Gyula Ipari Parkba betelepíteni tervezett ipari technológia volumen jelenleg nem 
pontosan ismert. Amennyiben a véglegesítés során az épületekbe telepíteni tervezett, a 
repüléstechnológiához kapcsolódó véglegesnek tekinthető ipari tevékenységről kiderül, 
hogy meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.; 2. vagy 3.sz. 
mellékletében felsorolt küszöb értékek valamelyikét, abban az esetben le kell folytatni a 
szükséges engedélyezési eljárást. 
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7.2. ÁLLÁSFOGLALÁS 

Jelen környezeti vizsgálat készítői a rendelkezésre álló információk feldolgozása és értékelése 
alapján megállapítják, hogy a Gyula Város területén tervezett Inpark Gyula Ipari Park 
megvalósítása a határértékekkel rögzített szintnél nagyobb környezetterhelést nem okoz. Ezzel 
összhangban – a tanulmányban részletezett értékelési eredményeket is figyelembe véve – a 
tervezett beruházást környezeti szempontból megvalósíthatónak tartjuk és a környezetvédelmi 
engedély kiadását javasoljuk. 

Hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

 

 

Filepkó Gábor 
okl. környezetmérnök,  

okl. előkészítéstechnikai mérnök 
Mérnöki Kamarai 

nyilvántartási szám: 13-9892  
 

 

 
 
 

 

Nagy László 
irodavezető 

 okl. geológus mérnök 
Mérnöki Kamarai 

nyilvántartási szám: 13-2493 
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MELLÉKLETEK 

1.sz. melléklet Áttekintő térkép 

2.sz. melléklet  Áttekintő topográfiai térkép 

3.sz. melléklet A tervezett beépítés helyszínrajza  

4.sz. melléklet Talaj és talajvíz feltárások dokumentációs térképe az egyidejűleg 
mért talajvízszint adatokkal 

5.sz. melléklet  Talajban mért szennyezőanyagok dokumentációs térképe 

6.sz. melléklet  Talajvízben mért szennyező anyagok dokumentációs térképe 
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3.sz. melléklet A tervezett beépítés helyszínrajza  
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víz/szennyvíz csatlakozási pont
elektromos csatlakozási pont
gáz csatlakozási pont
kerítés
építési hely
későbbi lehetséges gázfejlesztés nyomvonala
gáz nyomvonal védőtávolsága
telken belüli kötelező zöldfelület határvonala
kapu és sorompók+s

tk kapu tűzoltó autó átjáráshoz
bővítési opció
előtető
beépített terület

ÖVEZETI BESOROLÁS:  Gip/Nt-sz6
BEÉPÍTÉS MÓDJA:   szabadonálló
MAX. BEÉPÍTETTSÉG:   50%
MIN. ZÖLDFELÜLET:   25 %
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (H):  technológiai igény szerint

ELŐKERT    5 m
  
OLDALKERT   H/2 m
(megengedett legnagyobb ép.magasság fele)
HÁTSÓKERT   H m
(megengedett legnagyobb ép.magasság)

TELEK ADATAI

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

DUMAG

TELEK TERÜLETE: 63 232 m2

DUMAG ÉPÜLET  13 513 m2

PALLETS STORAGE (PS) 60 m2

SPRINKLER GÉPHÁZ ÉS TARTÁLY (SP) 231 m2

GATE HOUSE (GH) + SAFETY BOX (SB) 132 m2

WASTE AREA (WA) 50 m2

AIRLOCK (AL) 78 m2

SMOKING AREA (SA) 8 m2

FEDETT BICIKLITÁROLÓ (BP) 64 m2

ÖSSZESEN: 14 136 m2

BEÉPÍTETTSÉG: 22,36% - MEGFELEL

BURKOLT FELÜLET: 13 917 m2

ZÖLDFELÜLET: 35 179 m2

ZÖLDFELÜLETI MUTATÓ: 55,63% - MEGFELEL

STU

TELEK TERÜLETE: 13 364 m2

STU ÉPÜLET  3 139 m2

GH 60 m2

FEDETT BICIKLITÁROLÓ 33 m2

ÖSSZESEN: 3 232 m2

BEÉPÍTETTSÉG: 24,19% - MEGFELEL

BURKOLT FELÜLET: 3 952 m2

ZÖLDFELÜLET: 6 180 m2

ZÖLDFELÜLETI MUTATÓ: 46,24% - MEGFELEL



Megbízó:

Projekt tárgya:

Helyszín:

Terv fajta:

Készítette:

NIPÜF Éta Ipari Park Kft.

INPARK GYULA IPARI PARK - ELSŐ ÜTEM

5700 Gyula, 6640/2, 6640/3 hrsz.

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

2020. augusztusLAWAND Mérnöki Iroda Kft.
Cím: 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.

AIRBUS Projekt

web: www.lawand.hu
e-mail: iroda@lawand.hu
web: +36-20-597-1288

Talaj és talajvíz feltárások dokumentációs térképe

az egyidejűleg mért talajvízszint adatokkal
4.sz. melléklet
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Földrészlet határ

Beruházási terület határa

M = 1 : 4.000

Talajmechanikai fúrás (1F-8F)

Analitikai fúrás (1-3)

Mért relatív vízszint (m)

Mért abszolút vízszint (mBf)83,87

2,80



Földrészlet határ

Beruházási terület határa

M = 1 : 4.000

Talajmechanikai fúrás (1F-8F)

Analitikai fúrás (1-3)

2F fúrás1F fúrás

3F fúrás

4F fúrás

6F fúrás

A térképen csak a (B) értéket meghaladó komponensek
kerültek feltűntetésre.

Az egyéb vizsgált komponensek tekintetében
a talaj szennyezetlen. Talajban mért szennyezőanyagok

dokumentációs térképe
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5.sz. melléklet



Talajvízben mért szennyezőanyagok

dokumentációs térképe

Földrészlet határ

Beruházási terület határa

M = 1 : 4.000

Talajmechanikai fúrás (1F-8F)

Analitikai fúrás (1-3)

A térképen csak a (B) értéket meghaladó komponensek
kerültek feltűntetésre.

Az egyéb vizsgált komponensek tekintetében
a talajvíz szennyezetlen.
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6.sz. melléklet

1. (B)

Vezkép 10430 uS/cm 2500

Szulfát 5125 mg/l 250

Klorid 600 mg/l 250

Nátrium 2370 mg/l 200

Bór 1550 ug/l 500

Szelén 14 ug/l 10

2. uS/cm (B)

Vezkép 8780 uS/cm 2500

Szulfát 2440 mg/l 250

Klorid 1160 mg/l 250

Nátrium 2100 mg/l 200

Bór 2200 ug/l 500

Szelén 19,9 ug/l 10

3. uS/cm (B)

Vezkép 9550 uS/cm 2500

Szulfát 3740 mg/l 250

Klorid 900 mg/l 250

Nátrium 2160 mg/l 200

Bór 2010 ug/l 500

Szelén 16,5 ug/l 10
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I.sz. függelék  Tulajdoni lapok 

  



Szektor : 53GYULA
Belterület 6640/2 helyrajzi szám

2020.08.31

   "címképzés alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett beruházási terület                       0        6.3232       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   jogcím: vétel tulajdoni hányad: 1/1   31073-2/2011.02.02
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 0/1   33309/1991.04.17
   jogállás: tulajdonos
   név: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 5700 GYULA Petõfi tér 3.
   törzsszám: 15725503
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   
   Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás során a 6638/1, 6638/2, 6638/3, 
   6638/4, 6638/5, 6640, 6641, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247/1, 7247/3, 7247/4 hrsz-ú 
   ingatlanokból álló telekcsoport-újraosztással keletkezett.
     
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   eredeti határozat:  36417/2008.06.13
   Vezetékjog  
   Határozat és a változási vázrajz szerinti 732 m2 területre.
   jogosult: 
     név: NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   eredeti határozat:  34682/2015.08.18
   Bányaszolgalmi jog  
   az Algyõ - Sarkadkeresztúr DN300 földgázszállító vezeték tartozékát képezõ bányaüzemi 
   katódvédelmi kábel  biztonsági övezetére,  ,  a területkimutatás és vázrajz szerinti 47 m2 
   területre.
   jogosult: 
     név: FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT
     cím   : 8600 SIÓFOK Tanácsház utca 5
 
          
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyula 5700 GYULA Petõfi tér 2. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:1163797/6/2020

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53GYULA
Belterület 6640/2 helyrajzi szám

2020.08.31

 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 TULAJDONI LAP VÉGE

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyula 5700 GYULA Petõfi tér 2. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:1163797/6/2020

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53GYULA
Belterület 6640/3 helyrajzi szám

2020.08.31

   "címképzés alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett beruházási terület                       0        1.3364       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   jogcím: vétel tulajdoni hányad: 1/1   31073-2/2011.02.02
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 0/1   33309/1991.04.17
   jogállás: tulajdonos
   név: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 5700 GYULA Petõfi tér 3.
   törzsszám: 15725503
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   
   Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás során a 6638/1, 6638/2, 6638/3, 
   6638/4, 6638/5, 6640, 6641, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247/1, 7247/3, 7247/4 hrsz-ú 
   ingatlanokból álló telekcsoport-újraosztással keletkezett.
     
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   eredeti határozat:  36417/2008.06.13
   Vezetékjog  
   Határozat és a változási vázrajz szerinti 927 m2 területre.
   jogosult: 
     név: NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   eredeti határozat:  36418/2008.06.13
   Vezetékjog  
   Határozat és a változási vázrajz szerinti 260 m2 területre.
   jogosult: 
     név: NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyula 5700 GYULA Petõfi tér 2. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:1163820/6/2020

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53GYULA
Belterület 6640/3 helyrajzi szám

2020.08.31

 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 82798/3/2020.07.28
   eredeti határozat:  35116/2012.04.17
   Vezetékjog  
   A területkimutatás és vázrajz szerinti 206 m2 területre.  / VI-S-001/01354-1/2012/MU./.
   jogosult: 
     név: NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyula 5700 GYULA Petõfi tér 2. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:1163820/6/2020

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról
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II.sz. függelék A NIPÜF Éta Ipari Park Kft. cégkivonata 

  



Rating: 45 
Hitelkeret: 0 Ft
Név NIPÜF Éta Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2020.02.17 - ...

Rövidített elnevezés NIPÜF Éta Kft.
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Székhely 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. , Magyarország
Hatályos: 2020.02.17 - ...

A létesítő okirat kelte 2020.02.05
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Tevékenység 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)
Hatályos: 2020.02.17 - ...
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Hatályos: 2020.02.17 - ...
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Hatályos: 2020.02.17 - ...
4311 '08 Bontás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
4312 '08 Építési terület előkészítése
Hatályos: 2020.02.17 - ...
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Hatályos: 2020.02.17 - ...
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
Hatályos: 2020.02.17 - ...
7010 '08 Üzletvezetés
Hatályos: 2020.02.17 - ...
7021 '08 PR, kommunikáció
Hatályos: 2020.02.17 - ...
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Teljes riport NIPÜF Éta Kft. (01-09-354354)

Forrás: Bisnode Magyarország Kft. Készült: 2020.05.01 21:18:25

1. oldal



Hatályos: 2020.02.17 - ...
7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
Hatályos: 2020.02.17 - ...
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8010 '08 Személybiztonsági tevékenység
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8110 '08 Építményüzemeltetés
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8121 '08 Általános épülettakarítás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8129 '08 Egyéb takarítás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8130 '08 Zöldterület-kezelés
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8291 '08 Követelésbehajtás
Hatályos: 2020.02.17 - ...
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Jegyzett tőke Megnevezés Összeg Pénznem

Összesen 10 500 000 HUF
azaz tízmillió - ötszázezer HUF

Hatályos: 2020.03.25 - ...

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai dr. Jaczkó József (an.: Kerti Erzsébet) Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Születési dátum: 1967.08.26
Adóazonosító jel: 8367610148
1141 Budapest , Zoborhegy tér 6/A. , Magyarország
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Képviselet módja: önálló
Hatályos: 2020.02.17 - ...

A könyvvizsgáló(k) adatai Cégkapcsolat: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Teljes riport NIPÜF Éta Kft. (01-09-354354)

Forrás: Bisnode Magyarország Kft. Készült: 2020.05.01 21:18:25

2. oldal



1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. , Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-063022
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Jogviszony vége: 2022.05.31
Hatályos: 2020.02.17 - ...
Barsi Éva   (an.: Jónás Ilona)
1163 Budapest, Tiszakömlő utca 45. 2. , Magyarország
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Jogviszony vége: 2022.05.31
Hatályos: 2020.02.17 - ...

A felügyelőbizottsági tagok adatai Buzás Zsolt   (an.: Nagy Éva)
2094 Nagykovácsi, Puskin utca 5. , Magyarország
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Hatályos: 2020.02.17 - ...
dr. Breitner-Farkas Anna   (an.: Lányi Zsuzsanna)
1123 Budapest, Bán utca 6-8. 3. em. 3. , Magyarország
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Hatályos: 2020.02.17 - ...
Sas Bernadett   (an.: Berecz Erika)
3346 Bélapátfalva, Móricz Zsigmond utca 15. , Magyarország
Jogviszony kezdete: 2020.02.05
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Statisztikai számjel 27330609-6820-113-01
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Adószám Adószám: 27330609-2-41
Közösségi adószám: HU27330609
Hatályos: 2020.02.17 - ...

Pénzforgalmi jelzőszám 10300002-13178816-00014903
A számla megnyitásának dátuma: 2020.03.11
A pénzforgalmi jelzőszámot a 01 10 040952 cégjegyzékszámú
Cégkapcsolat: MKB Bank Nyrt. ( 1056 Budapest, Váci utca 38. ) kezeli.
Hatályos: 2020.03.19 - ...

Hivatalos elektronikus
elérhetőség 27330609#cegkapu

Hatályos: 2020.03.19 - ...

Elektronikus elérhetőség A cég kézbesítési címe: iroda@inpark.hu
Hatályos: 2020.02.17 - ...

A tag(ok) adatai • NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kft. társasági tag
1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8. , Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-10-048710

Teljes riport NIPÜF Éta Kft. (01-09-354354)

Forrás: Bisnode Magyarország Kft. Készült: 2020.05.01 21:18:25

3. oldal



Tulajdonosi százalék: 100,00 %
Hatályos: 2020.02.17 - ...

A bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.

Méretadatok
Ehhez a céghez nincsenek elérhető méretadatok.

Pénzügyi adatok
Ehhez a céghez nincs elérhető pénzügyi adat.

Teljes riport NIPÜF Éta Kft. (01-09-354354)

Forrás: Bisnode Magyarország Kft. Készült: 2020.05.01 21:18:25

4. oldal



NIPÜF Éta Ipari Park Kft.   AIRBUS - Gyula 
Inpark Gyula Ipari Park  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Pomáz, 2019. május Mellékletek-Függelékek LAWAND Mérnöki Iroda
  

 

III.sz. függelék Igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása  

  



MKB NetBANKár
Tranzakció részletei 

Ügyfél neve: 13178816 NIPÜF ÉTA IPARI PAR

Tranzakció típusa D04 

Megbízó

    Megbízó neve NIPÜF ÉTA IPARI PAR

    Megbízó számlaszáma 1317881600014903  

    Megbízó bank 10300002

Címzett

    Címzett neve Békés Megyei KH

    Címzett számlaszáma HU63 1002 6005 0029 9578 0000 0000  

    Címzett bankja 10026005

Közlemény Inpark Gyula Ipari Park első üt. el

őzetes vizs.dok. 202

0/3586 

Esedékesség napja 2020.08.31.

Könyvelés

    Könyvelés dátuma 2020.08.31.

    Tranzakcióazonosító 007FPOG202441133

    Narratív GIRO átutalás terhelése

Jóváírás

    Jóváírandó számla HU63 1002 6005 0029 9578 0000 0000  

Terhelés

    Terhelendő számla 1317881600014903 HUF 

    Terhelés összege -250 000,00 HUF

    Értéknap 2020.08.31.

Jutalékok, díjak 
elszámolása

Átváltási árf.

Azonosító adatok 2063419200
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IV.sz. függelék Meghatalmazás 
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V.sz. függelék  Szakértői jogosultságok 

  



2020. 05. 09. Magyar Mérnöki Kamara

https://mmk.hu/nevjegyzek?id=55707 1/1

Dr. Bera József

Kamarai számok:  13-16322
Végzettségek:  mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök, okl. mezőgazdasági gépészmérnök
Cím:  2040 Budaörs Szabadság út 142. III lph. 4. em. 3.
Telefonszám:  06/30/254-4220
E-mail:  berajo@fonometro.hu

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

mailto:berajo@fonometro.hu


2020. 05. 09. Magyar Mérnöki Kamara

https://mmk.hu/nevjegyzek?id=7382 1/1

Filepkó Gábor

Kamarai számok:  13-9892
Végzettségek:  okl. előkészítéstechnikai mérnök, okl. környezetmérnök
Cím:  2000 Szentendre Dombtető 28/a.
Telefonszám:
E-mail:

Engedélyek:
GT - Geotechnikai tervezés (2022.08.17)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.08.17)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.08.17)
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.08.17)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő



2020. 05. 09. Magyar Mérnöki Kamara

https://mmk.hu/nevjegyzek?id=7087 1/1

Nagy László

Kamarai számok:  13-2493, 13-50083
Végzettségek:  okl. bányamérnök
Cím:  2013 Pomáz Nyár utca 5.
Telefonszám:  06/20/579-1288
E-mail:  laszlo.nagy@lawand.hu

Engedélyek:
MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
GT - Geotechnikai tervezés (2022.02.02)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2022.02.02)
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.02.02)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.02.02)
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.02.02)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.02)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.02.02)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

mailto:laszlo.nagy@lawand.hu


2020. 05. 09. MEKON - Magyar Építész Kamara ONline

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=tag&f=adatlap&id=2147F 1/1

Sikabonyi Miklós András
Tagszám: 01-5158    Státusz: aktív tag    Illetékes területi kamara: Budapesti Építész Kamara

Tagozat: Táj- és Kertépítészeti Tagozat

Végzettség(ek) - képzések:

okleveles táj- és kertépítész mérnök

Levelezési cím: 1205 Budapest, Hitel Márton utca 41/b.

E-mail cím:     

Jogosultságok:

K 01-5158, Lejár: 2022.12.22 (aktív)

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=kamarak&m=kamara&f=adatlap&kod=1
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VI.sz. függelék Talajminták kémiai vizsgálatának jegyzőkönyve  

 (Bálint Analitika Kft. ) 
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VII.sz. függelék Talajvíz minták kémiai vizsgálatának jegyzőkönyve  

 (Bálint Analitika Kft. ) 

 































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 NAGY
LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.09.01. 16.42.59


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NAGY LÁSZLÓ
Születési hely: SZIKSZÓ
Születési dátum: 1961.12.15.
Anyja neve: JÁMBOR MÁRTA


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



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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