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1. ELŐZMÉNYEK 

 

 

A CO-SZINUSZ HOLDING Kft., 2008. évben, a megnövekedett piaci igények 

következtében, telephelyének bővítése mellett döntött. A tervezett bővítések azonban a 

cég telephelyén (3143 Mátranovák, Szabadság u. 51.) nem voltak megvalósíthatóak, ezért 

új üzem kialakítását Kazár Község külterületi részén, a régi tehenészeti telep helyén 

tervezték. 

 

Kazár Község Önkormányzata a 03/6. Hrsz-ú területet, a település rendezési tervének 

módosításával Ipari-gazdasági területté sorolta át. 

Az új telep létesítésének engedélyeztetési eljárása során a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint szakhatóság az 

építési engedély kiadásához nem járult hozzá. A KTVF: 29228-1/2007. számú 

szakhatósági állásfoglalás indoklásban a Hatóság előzetes környezeti vizsgálat 

lefolytatását írta elő, amely vizsgálati eljárás minden más engedélyeztetési eljárást meg 

kell hogy előzzön. A környezeti vizsgálat elvégzésének szükségessége a beépítésre szánt 

terület nagyságából adódott. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint: 

„3§ (1) A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, 

ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

a) az 1. vagy 3. számú mellékletben szerepel” 

A rendelet 3. számú melléklet 140. pontja szerint: 

„Egyéb, az 1. mellékletbe vagy 3. melléklet 1-139. pontjába nem tartozó építmény vagy 

építményegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól, vagy 

300 parkolóhelytől” 

 

Tárgyi fémipari gyártó üzem beépítésre szánt területe:7,88ha 

 

Az elkészült tervanyagok alapján Kazár és Rákóczibánya Községek Körjegyzősége 115-

14/2008. számon építési engedélyt adott a gyártóüzem létesítésére vonatkozóan. Az 

építési engedély részletesen tartalmazta az akkor benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján, a Közép-Duna –Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség KTVF: 40458-2/2008. számú állásfoglalását is, amelyben a 

Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyta a beruházás megvalósítását. 

 

A cégen belüli átszervezések ill. a névváltozások következtében  a tervezett beruházás új 

engedélyese a Strautmann Gépgyártó Hungária Kft lett. A terület tulajdonviszonyai is 

e szerint változtak. A változásokat követően- mivel csak név változás ill. tulajdonjog 

átírás történt-a tervezett beruházás igénye továbbra is fennáll. Természetesen a beruházás 

elhalasztását a mindenkori gazdasági mutatók, piaci körülmények is befolyásolták. A 

tervezett létesítmény illetve az ott végzett tevékenység kibővül a felületkezelő 

létesítménnyel és ahhoz kapcsolódó technológiával.  
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Környezetvédelmi szempontból fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az előgyártás és a 

készreszerelés kisebb mérvű környezeti terheléssel járó folyamatok. A szerkezetek 

felületkezelési technológiát az ahhoz kapcsolódó felületkezelő üzemegységet a   

B.Strautmann & Söhne GmbH &Co.KG  mint Németországi anyacég megbízásából egy 

német mérnöki csoport tervezte, amelynek megvalósítását a német hatóságok már 

engedélyezték. A magas környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő felületkezelési 

technológia Németországon kívül több európai országban is sikeresen működik. 

 

A technológiák részletes leírását felhasznált anyagok listáját lásd későbbi fejezetekben. 

Kazár Község Önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei 2004. évben 

léptek hatályba. A Strautmann Kft. mint befektető kérelmére a település gazdaságának 

fellendítése érdekében szükségessé vált a településrendezési terv módosítása. Az érintett 

terület az alábbi dokumentációban bemutatott Dózsa György úttól D-re fekvő gazdasági 

terület, amely a tervezett üzem telepítésének érdekében a 03/6 hrsz-ú területen valósul 

meg. A településrendezési terv módosításával kapcsolatban készült tervdokumentáció 

valamennyi érintett szakhatóságnak megküldésre került. Az érintett szakhatóságok 

szakvéleményüket megküldték, amelyeket terjedelmüknél fogva jelen dokumentációhoz 

szükségtelennek tartjuk csatolni.  

 

A fentiekben ismertetett előzmények alapján valamint az alábbiakban bemutatott 

előzetes vizsgálati dokumentáció szerint kérjük a Tisztelt Környezetvédelmi 

Hatóságot ,hogy a létesítéshez szükséges környezetvédelmi engedélyt kiadni 

szíveskedjenek.  
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2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

 

A Kazár Község külterületén tervezett üzem létrehozásának célja, a Strautmann Hungária 

Kft. gyártási technológiájának fejlesztése, termelési kapacitásának növelése, a vonatkozó 

környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett. 

 

Az új üzem megépítésével lehetővé válik a Kazár külterületén lévő, évek óta elhagyatottan 

álló tehenészeti telep felszámolása, a terület gazdaságos és biztonságos hasznosítása, 

valamint új munkahelyek létrehozása. 

 

3. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

3.1.Tevékenység volumene 

 

A Strautmann Hungária Kft. tevékenysége alapvetően és meghatározóan az alábbi 

termékcsoportok gyártásából tevődik össze: 

 

A. Vertikális hulladéktömörítő prések előgyártott elemeinek készre szerelése. 

B. Mezőgazdasági gépek vontatmányainak alváz készítése 

C. Mezőgazdasági gépek vonórudazatának, összekötőinek gyártása 

D. Alapanyagok,méretre szabott acélelemek felületkezelése 

 

   

A tervezett létesítményben az Engedélyes a  hegesztő és összeszerelő tevékenységen kívül 

a méretre szabott acél elemek felületkezelését fogja végezni. 

 

Tervezett késztermékek volumene: 

 Strautmann- típusú vertikális tömörítőgépek: 1.000 db/év 

 Mezőgazdasági gépek vontatmányainak alváz gyártása: 

         200 db/év 

 Mezőgazdasági gépösszekötők:       800 db/év 

Az egyes alkatrészek előgyártását /vágások, felületalakítás,stb./ a Strautmann Hungária 

Kft mátranováki telephelyén végzik továbbra is. 

 

 

3.2.Telepítés és működés megkezdésének várható időpontja 

 

Telepítés megkezdésének várható időszaka:  2016.szeptember-október 

Várható befejezés, használatbavétel, próbaüzem 2018. június 

 

 

3.3.Tevékenyég helye és területigénye, jelenlegi területhasználati mód 

 

A tervezett üzem Nógrád megye É-részén, Kazár Község külterületén létesül.  

Helyrajzi szám: 03/6 üzemi terület 

Terület:  9,8910 ha, amelyből a kivett üzemi terület 6,9475 ha 

Műv. ág:  kivett üzemi terület 
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A földhivatali ingatlan rendezés, így a terület üzemi területté történő átminősítése 

folyamatban van. A terület végleges máscélú hasznosítása 

(Tulajdoni lapot, földhivatali térképmásolatot lásd . mellékletben.) 

 

A végleges fejlesztési terület a fentiek alapján közel 7ha.  

 

 

A Kazár DNY-i szélén lévő terület, a Kazári-patak völgyében található. Az egykori TSZ 

volt tehenészeti telepe évek óta üresen áll. A telephelyen a dokumentáció készítésének 

időpontjában az állattartó épületek már elbontásra kerültek. A helyszínen, a bejárások 

tapasztalatai alapján az egykori istálló épületek aljzatai, illetve az azokat összekötő 

betonburkolatok, valamint a műszaki védelem nélkül létesült trágyatárolók várnak 

bontásra. A volt állattartó telepen vasbeton szerkezetű, kisebb csapadékgyűjtő aknák, 

illetve egy nagyobb, körülbelül 30 m
3
-es, szintén csapadékgyűjtésre létesült kör alakú 

medence található. 

 

A felszín enyhén lejt ÉK-i irányba. Az épületek helyének dombfelőli és K-i oldalán 

egykori övárok benőtt maradványa húzódik. A burkolatlan részek erősen ˝felgazosodott˝ 

állapotban vannak. 
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3.4.Tevékenyéghez kapcsolódó létesítmények bemutatása 

 

A tervezett létesítmény külső méretei:96x 92m. Alapterület.8832m
2
. A többhajós, acél 

pillérvázas szerkezetű üzemcsarnokból, az azt körülvevő útból, parkolóból, iroda 

épületből, külső raktárépületből, 200m
3
-es tüzivíz tározóból valamint a gyártócsarnokot 

körülvevő burkolt csapadékelvezető árokrendszerből áll majd. 

A főépület mellé közvetlenül csatlakozó felületkezelő üzem alapterülete 47 x 160 m.  

 

Az új épület a telephely súlypontjában kerül telepítésre, biztosítva a későbbi bővítés 

lehetőségét is. 

A Dózsa György úti behajtónál, a telep bejáratánál, a telken belül kerülnek kialakításra a 

dogozók parkolói,valamint az irodaépület. A terület K.-i oldalán raktárépület kialakítása 

tervezett. Ezen helyen lesz kialakítva hulladékgyűjtő ill. segédanyagraktár. 

 

Csarnok – és irodaépület: 

A főépület két részre osztható. A földszinten a fizikai dolgozók szociális helységei, az 

emeleten irodák kerülnek kialakításra. A dolgozók személybejárata a Ny-i oldalon, a 

csarnoképület mellett nyílik. Az innen nyíló közlekedőből elérhető a férfi és női 

öltözőcsoport, valamint a csarnok is. 

A dolgozók két műszakban fognak dolgozni.6.00-14.00-ig ill. 14.00-22.00 –ig 

Létszám megoszlása:  150fő fizikai 20fő szellemi,irodai dolgozó 

 

A férfi öltözőhelyiségből egy különálló mosdóhelyiségen keresztül érhető el a zuhanyzó, 

amelyből egy kisebb WC-helyiség is nyílik. A női öltözőcsoport az előtérből nyíló 

öltözőhelyiségből és WC-helyiségből, valamint egy mosdó-zuhanyzó helyiségből áll.  

 

A földszint K-i kerül kialakításra a dolgozók étkezőhelyisége, ami nagyobb közlekedőn 

keresztül kapcsolódik a csarnokhoz. A közlekedőben biztosított az étkezés előtti kézmosás 

is.  

 

A földszint tengelyében nyílik a főbejárat, ami egy nagy előtérbe vezet. Innen közvetlenül 

is be lehet jutni a csarnokba, illetve mellette helyezkedik el a művezetői iroda. Az 

előtérből háromkarú lépcső visz föl az emeletre. 

 

Az emeleten középfolyosóra fűzve találhatóak a különböző méretű irodák és tárgyalók. 

Az itt dolgozó, összesen 15 fő részére kialakításra kerül egy kis teakonyha, valamint WC 

helyiségek. A lépcső orsótere fölött egy tetőbevilágító kupola helyezkedik majd el, ami 

természetes megvilágítást, valamint hő- és füstelvezetést is szolgál. 

 

A négyhajós csarnoképület mellett Ény-i ,D-i ill. K-i irányban is alkalmas területek 

vannak a későbbi bővítésre.. A csarnokban előgyártott fémipari termékek készreszerelését 

fogják végezni. A leszabott alapanyag, alkatrész az első csarnokhajóba érkezik ,majd a 

kész munkadarabokat a híddaruk segítségével a kijelölt területekre szállítják.. Mindhárom 

csarnokhajóba híddaru fog üzemelni.  
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Szerkezeti leírás: 

Alapozás:    beton pontalapok monolit vasbeton talpgerendával 

Függőleges teherhordó szerkezet: idomacél tartókeretek 5,0 m-enként 

Emeletközi födém: teherhordó trapézlemez+méretezett felbeton 

Falazat:  KINGSPAN falpanel 

Válaszfal:  szerelt gipszkarton 

Álmennyezet: látszóbordás, kazettás ásványgyapot, vizes helyiségekben páraálló 

                              lapokból 

Hőszigetelés: irodaépület padlójában és csarnok szélein 1,5 m-es sávban Austroherm 

hőszigetelés 

Padlóburkolat: vizes helyiségekben csúszásmentes greslap, irodákban szalagparketta, 

közlekedőkben greslap, csarnokban kéregerősítéses szálbeton 

Falburkolat: vizes helyiségekben és vizes berendezési tárgyak környékén  

mennyezetig csempe, szociális helyiségekben diszperziós festés,  

irodákban üvegszövet tapéta 

Nyílászárók: hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok, belső ajtók acéltokkal és  

laminált lappal, külső ajtók hőszigetelt porszórt fémszerkezetek, ipari  

kapuk hőszigetlet szekcionált kapuk porszórt kivitelben 

Felülvilágítók: polikarbonát felülvilágító kupolák és dongák, egy részük hő- és  

füstelvezetésre illetve szellőztetésre kialakítva 

Fűtés:  fejépületben földgázüzemű központi fűtés radiátorokkal, csarnokokban  

földgázüzemű hőlégbefúvók,illetve padlófűtés helyenként. 

Melegvízkészítés: földgázüzemű helyi kis teljesítményű falikazánokkal 

Szellőztetés: belsőterű helyiségekben mesterséges, irodákban természetes 

 

Porta- és kerékpártároló épület: 

A személy és teherforgalmat a bejárati kapu mellé telepítendő épület hivatott felügyelni. 

Az épület egy kis portásfülkét és kerékpártárolót tartalmaz. A portahelyiségben nem kerül 

kialakításra mellékhelyiség, a porta személyzete a főépületi vizes-blokkot használhatja. A 

személyforgalom részére egy fedett sáv kerül kialakításra, ami a porta  mellett vezet, és 

egy személybejáró kapu szabályozza a kerítés vonalában.  

 

Szerkezet leírás: 

Alapozás:    beton pontalapok  

Függőleges teherhordó szerkezet: acél zártszelvény tartópillérek és gerendák, acél 

szelemenekkel 

Falazat:  KINGSPAN falpanel 

Válaszfal:  szerelt gipszkarton 

Álmennyezet: látszóbordás, kazettás ásványgyapot 

Hőszigetelés: padlóban Austroherm hőszigetelés 

Padlóburkolat: greslap 

Falburkolat: gipszkarton burkolat  + diszperziós festés,  

Nyílászárók: hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok, ajtók 

Fűtés:  elektromos üzemű radiátor 

Szellőztetés: természetes 
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3.5.Tevékenyéghez kapcsolódó művelet ismertetése 

 

3.5.1. Szállítás 

A tevékenységhez kapcsolódó alapanyag beszállítás-, illetve késztermék kiszállítás 

tengelyen történik.  

 

Alapanyag beszállítás: 

Rendszeresség:    heti 5 alkalom 

Szállítójárművek:   24 tonnás kamion 

 

Késztermék kiszállítás: 

Rendszeresség:    heti 5 alkalom 

Szállítójárművek:   24 tonnás kamion 

 

A tervezett üzemet közútról megközelíteni az előtte haladó Dózsa György útról 

lehetséges. Kazár Község ezen településrésze Salgótarján felől 3 irányból érhető el. Az 

első szállítási útvonal-alternatíva a 21-es főközlekedési utat elhagyva Vizslás- településen 

keresztül adódik. Második lehetőség a Salgótarján, Forgách-úton át, azonban ez, főként a 

Forgách-út szűkössége, valamint téli, síkos időszakban a nagy szintkülönbségek végett 

nem jelent megoldást. A harmadik alternatíva Salgótarjánt Zagyvaróna felé elhagyva, 

Mátraszelén jobbra fordulva. 
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3.5.2. Raktározás 

A gyártási technológia során az alábbi anyagok kerülnek felhasználásra, illetve méretre 

szabottan átmenetileg raktározásra: 

Anyag kg/év 

Lemez 1 320 000 

U-vas 207 600 

Laposvas 165 600 

Szögvas 18 000 

Zártszelvény 104 400 

Cső 22 800 

Köracél 32 400 

Négyzetvas 44 400 

Összesen 1 915 200 

 

Kenőanyagok, egyéb segédanyagok 

Anyag kg/év 

Hegesztési cseppoldó 1000 

UNIVERSAL hűtő- kenőfolyadék 470 

Hajtóműolaj 60 

Hegesztő paszta 13 

Hidraulikaolaj 537 

Kenőzsír 10 

Szlikonmentes spry 36 

Vágó-, fúróolaj 200 

Vágóolaj (növényi) 40 

Fagyálló 44 

Foltbenzin 60 

Sziloplaszt 19 

FBS tömítő 2 

Zsírtalanító koncentrátum 120 

Összesen 2 611 

 

 

A késztermékek kiszállítása hetente több alkalommal történik, a vevői igények 

figyelembevételével. 
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3.5.3. Keletkező hulladékok 

 

A gyártási technológia során az alábbi hulladékok keletkezése várható: 

Hulladék 

megnevezése 

EWC kód Keletkező 

mennyiség/becsült/ 

kg/év 

Hulladék 

átvevő/szállító/ártalmatlanító 

Vasfém 

hulladék 

12 01 01 17 000 MET-COM Kft. 

Fáradt olaj 13 02 05* 1 500  

 

 

 

VGÜ KFT 

Salgótarján, Kertész út 2. 

Olajos rongy 15 02 02* 1 000 

Használt 

emulzió 

13 01 05* 500 

Szennyezett fém 

csomagolóanyag 

15 01 10* 700 

Szennyezett 

műanyag 

csomagolóanyag 

15 01 10* 200 

   

Fénycsövek 20 01 21* 20 

Szárazelem 16 06 02* 15 

Karton 

csomagolási 

hulladék 

15 01 01 300 

Üres hajtógázos 

flakonok 

15 01 11* 20 

   

Kommunális 

hulladék 

20 03 01 20 000 Helyi közszolgáltató 

Összesen  41255  

 

A termelésben keletkező hulladékokat  fajták szerint elkülönítve gyűjtik a munkahelyi 

gyűjtőhelyeken. 

A munkahelyi gyűjtőhelyek felirattal rendelkeznek, tartalmazzák a hulladék köznapi 

megnevezését és az EWC kódot is. 

A munkahelyi gyűjtőhelyeken megtelt edények tartalmát az üzemi gyűjtőhelyre viszik, 

ahol a csomagolási egységeket az alábbi információkkal látják el: 

 Megnevezés 

 EWC kód 

 UN szám 

 Csomag sorszáma 

 Kg 

 Sz jegy sorszáma 
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A keletkező hulladékok 164/2003. (X.18.) rendeletben meghatározott nyilvántartása a 

környezetvédelmi megbízott feladata. A nyilvántartás alapján mind a veszélyes, mind a 

nem veszélyes hulladékok tekintetében éves adatszolgáltatás történik. 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtése a 3.4. számú fejezetben részletesen ismertetetett 

veszélyes hulladéktároló helyen történik majd. A veszélyes hulladéktároló elrendezése, 

illetve a működési szabályzata elkészítésre kerül. 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 1.2. pontjában megadottak szerint készül, aljzata kármentőként lesz 

kialakítva, illetve a tárolt vegyi anyagoknak (hulladékoknak) ellenálló műgyantával 

kikenve. 

 

A kommunális hulladékot a portásfülke sarkánál elhelyezett 1,1 m
3
-es konténerben 

gyűjtik. (Heti kétszeri szállítás esetén egy konténer kerül kihelyezésre, egy szállítási nap 

esetén 2 db) 

 

3.5.4. Szennyvízkezelés 

 

Keletkező szennyvizek 

Szociális szennyvíz 

Dolgozók tervezett létszáma  150 fő fizikai dolgozó 

     20 fő nem fizikai dolgozó 

 

Szociális szennyvíz: 150 fő x 70l/fő/d+ 20 fő x 30 l/fő= 11.1m
3
/d 

 

Szennyvízelvezetés megoldása 

A keletkező szociális szennyvizek a Kazár-patak túloldalán meglévő községi hálózatba 

kerülnek bevezetésre, a patak alatti átvezetéssel. Az ingatlanon belül, kerítésen belül 

szennyvízátemelő akna épül, amely az átvezetést biztosítja. 

 

A gyártástechnológia során, technológiai szennyvizek nem keletkeznek. 

 

3.5.5. Energia és vízellátás 

Vízigények 

Szociális és technológiai vízigény: 

Szociális szennyvíz 

Dolgozók tervezett létszáma  150 fő fizikai dolgozó 

     20 fő nem fizikai dolgozó 

Szociális vízigény: 150 fő x 70l/fő/d + 20fő x 30 l/fő/d=  11,1m
3
/d 

Technológiai vízigény:       20m
3
/hó max. 6m

3
/h 
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Oltóvíz igény: 

Tűzvédelmi műszaki leírás szerint: 

Szükséges oltóvíz igény:       5.100 l/perc 

/35/1996. (XII. 29.) BM r. OTSZ alapján normatív tűzterhelés 200 MJ/m
2
 alatti/ 

Oltóvizet 0,5 órán keresztül kell biztosítani. 

 

Vízigények kielégítése 

A Dózsa György úton (a Kazár patak túloldalán) Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 

kezelésében lévő vízvezeték halad. A vízigények egy részét a meglévő vízvezeték hálózat 

elégíti majd ki. 

 

A vízigények kielégítésére a meglévő, kisátmérőjű elavult helyett új vízbekötés létesül. A 

Dózsa György úti közüzemi vízvezetékről a Kazár- patak alatti keresztezéssel új bekötés 

kerül kialakításra, úgy hogy a mérőhelyet szabványosan az ingatlanhatártól 1,0 m-re 

helyezzük el új mérőakna kiépítésével. 

Az ingatlanon belül mérőhely után egy tűzcsap és két kerti locsolócsap kerül elhelyezésre, 

valamint az üzemépület bekötése és a tűzivíztároló feltöltő vezetéke kerül kiépítésre. 

 

Az oltóvízigények a tűzvédelmi leírás alapján, az alábbiak szerint biztosítottak: 

Oltóvíz igény:  5.100 l/perc 

Községi hálózatról: 500 l/perc 

Tervezett tűzivíztárolóból: 4.600 l/perc 

 

Tervezett tűzivíz tároló nagysága: 200 m
3
 

Vízkivétel helye fagytól védett 2 db NA 100 szívőcsővezetékkel, csonkkapoccsal kerül 

kiépítésre. Vízkivételi helyek egymástól 5 m távolságra kerülnek.  

 

Energiaellátás 

Az épület fűtése és melegvízellátása gázenergiával történik majd, a villamos energiát az 

installáció, a technológia és gépészeti berendezések részére kell biztosítani. Az épület 

becsült beépített teljesítménye 550 kW, ahol 0,6 egyidejűségi tényezőt felvéve, illetve a 

kapott adatszolgáltatások alapján a szükséges energia: 400 kVA. Az ÉMÁSZ Rt. 

illetékesével történt egyeztetés alapján ez az igény egy közeli 20 kV-os állomás kiépítését 

a Szolgáltató az igénybejelentés és a normatív hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése 

után biztosítja, kiépíti az engedélyessel egyeztetett helyre. Az állomást a területen a 

lehetséges bővítést is figyelembe véve az épület bal oldalán célszerű elhelyezni, ahonnan 

már mért kábelekkel jutunk el az első hajóban lévő főelosztóig. 
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3.6.Tervezett gyártástechnológia bemutatása 

 

A gyártási tevékenység alapvetően 3 technológiai főelemből áll. A tervezett üzemben 

Strautmann típusú hulladékprések, valamint mezőgazdasági gépek vontatmányainak 

/pótkocsik alvázai/ összehegesztése- összeszerelése a megelőző felületkezelést 

követően.  

 

3.7 Gyártás során használt gépek berendezések 

 Hegesztőgépek,hegesztőboxokba telepítve/5db/ 

 Hegesztőrobotok saját recirkulációs rendszerű elszívással/3db/ 

 Kézi elektromos alakítók/ flexek/ 

 Felületkezelő techhológia berendezései a szennyvízkezelővel.  

 

 

3.8.Tevékenység gyakorlásához szükséges személy- és teherforgalom nagyságrendje 

 

Dolgozói létszám: 

 

Fizikai:  150 fő férfi 

 

Nem fizikai: 20 fő 

 

A tervezett létesítmény közlekedési feltárása az előtte haladó állami közútról történik. A 

meglévő kapubejáró helyett új kerül kialakításra, amely a tervezett létesítmények közúti 

kiszolgálási igényeihez illeszkedik. Az új kapubejáró kialakításánál figyelembe vételre 

kerül a közelben található földút esetleges kiépítésének helyigénye is. 

 

A parkolóhely igény a 36/2002. (III.7.) Korm. rendelet 19§-a alapján került 

meghatározásra: 

 

Parkolóhely szükséglet: 

 

Gyártó, szerelő csarnok: (200 m
2
/db) 

8800 m
2
/200=     44 db 

Irodarész: (20 m
2
/db) 

226 m
2
/20`     12 db 

Összesen:      48 db 

Fenti parkolási igény ill. szükséglet még változhat. 

A helyszíni adottságok figyelembe vételével 104 db parkolóhely kerül kialakításra. Ezen 

parkolóhely számhoz 100/4, azaz 25 db lombos fa lesz ültetve. 

 

Teherforgalom: 

Alapanyag beszállítás:  5 alkalom/hét 

Késztermék kiszállítás: 5 alkalom/hét 
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3.9.Tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és azok eszközei 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Légszennyezést okozó technológiák: 

CO hegesztés,  

CO hegesztés területén helyi elszívás létesül flexibilis csatlakozással. A hegesztőgázokat 

az elszívóban elhelyezett szűrőn bocsátják át, és vezetik vissza a munkahelyi levegőbe. 

  

Mivel a fűtőkészülékek jelentős részének teljesítménye nem éri el a levegő védelmével 

kapcsolatos egyes szabályokról   szóló 306/2010.(XII.23) Kormány rendeletben megadott 

140 kW névleges bemenő hőteljesítményt, a fűtőkészülékhez csatlakozó füstgáz elvezető 

helyhez kötött pontforrásra nem kell pontforrás engedélyt kérni. A felületkezelő csarnok  

szükséges technológiai hőenergiájának előállításához egy nagyobb teljesítményű 

gázüzemű fűtőberendezés telepítésével kell számolni. Az előzetes környezeti vizsgálat 

jelen időszakában a telepítendő gázüzemű kazán teljesítményéről végleges adatok nem 

állnak még rendelkezésre. A technológiai tervek a telepítendő környezetre hatást gyakorló 

berendezések jelenleg teljes mértékben nem kerültek véglegesítésre. 

 

 

     Energiatakarékosság: 

A létesítmény kialakítása során, a csarnok- és irodaépület, valamint a portaépület 

hőszigetelésű műanyag ablakokkal és ajtókkal lesz ellátva, csökkentve ezzel a fűtéshez 

felhasznált energia mennyiségét. 

 

Kibocsátások megelőzését szolgáló megoldások 

A gyártási technológia a során a költséges alapanyagok és segédanyagok felhasználását a 

lehetséges minimális szinten tartja az engedélyes, alacsonyan tartva ezzel a képződő 

hulladékok mennyiségét is. 

Ennek módjai pl.: 

 leszabott,előgyártott anyagok pontos összeszerelése 

 technológiai fegyelem betartása stb. 

 

Hulladékok káros hatásai elleni védelem: 

 

Veszélyes hulladék-gyűjtőhely kialakítása 

A 3.5.3. pontban részletezett veszélyes hulladékok elszállításig történő tárolására, a 

csarnoképület mellett, az úgynevezett raktárépületben kerül kialakításra a veszélyes 

hulladék- gyűjtőhely. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzeteket fel kell 

iratozni, megfelelő veszélyjelzésekkel ellátni. A gyűjtőhely „rendjének” felügyelete, 

üzemeltetési rendjének kidolgozása a környezetvédelmi megbízott feladata. 
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A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 1.2. pontjában megadottak szerint készül, aljzata kármentőként lesz 

kialakítva, illetve a tárolt vegyi anyagoknak (hulladékoknak) ellenálló műgyantával 

kikenve. 

 

Felületkezelő üzem anyagtárolási rendszere, ennek létesítményei: 

A kívánt bevonatok elkészítéséhez savas illetve lúgos merítő anyagok (biztonsági 

adatlappal rendelkező) kerülnek felhasználásra. Valamennyi acél alapanyag (köracél 

lemezek, idomok, szálanyagok) elsőként a szemcseszóró berendezésben kerülnek 

előkezelésre (revétlenítés). Fontos kiemelnünk, hogy valamennyi tárolóhelység padozata 

az ott tárolt edényzetek sav-és lúgállóak. A felületkezelő anyagok helységeinek légterének 

hőmérséklete koncentrációi klímarendszerrel és elszívórendszerrel szabályozottak. 

 

 

Felszíni – és felszín alatti vizek védelme: 

 

Kazár Község érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekvő település. A 

219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet valamint a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet aide 

vonatkozó mellékletei rendelkeznek ezen megállapításról.  Vízrendezési és felszíni 

vízgazdálkodási szempontból kiemelten kell kezelni az alábbiakat: 

A telephelyre hulló csapadékvizeket a felszíni befogadóig (Kazár patak) megfelelő 

méretezéssel az engedélyeztetést követően le kell vezetni. A telephely illetve a parkoló 

területéről elvezett csapadékvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) 

KvVM rendeletben foglalt, a vízszennyező anyagok kibocsátásra vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak.  

 

-Olajfogó műtárgyak kialakítása 

 Olajfogó műtárgyak kialakítása a telephely 3 pontján lehet indokolt.  

Ezek:-Gépkocsi parkoló felületéről elfolyó csapadékvíz kezelése 

         - Burkolt üzemi területen elfolyó csapadékvíz kezelése 2 ponton a befogadó Kazár- 

            patak szelvénye előtt ,a telekhatár közelében. 

Az olajfogóban összegyűlt olaj veszélyes hulladékként kezelendő. 

 

A felületkezelő üzemben telepített úgynevezett merítőkádak alatt kármentőrendszerként a 

teljes térfogat befogadására alkalmas szigetelt kármentő lagúna rendszer kerül 

kialakításra. 

 

Technológiai szennyvizek keletkezésének és elvezetésének rendszere: 

A merítő kádakban betárolt és rendszeresen ellenőrzött (koncentráció mérések) 

felületkezelő folyadékok időszakonként elhasználódnak, amelyet az üzem saját 

szennyvízkezelési technológiával megtisztít és figyelemmel  
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Zöldfelület kezelés, fák ültetése: 

A telephely zöldelülteit rendszeresen kaszálni, gyommentésíteni szükséges. A 

parkolóhelyek (49 db) kialakításánál 13 db lombos fa kerül ültetésre. 

 

Környezetvédelmi megbízott alkalmazása: 

A környezetvédelmi megbízott feladatai: 

 Kapcsolattartás az illetékes szakhatóságokkal 

 Nyilvántartások naprakész vezetése (anyagfelhasználások, 

hulladékkeletkezések, víz- és energiafelhasználások) 

 Rendszeres adatszolgáltatás (hulladékkeletkezések, üzemelő 

pontforrás) a környezetvédelmi hatóság felé 

 Környezetvédelmi intézkedési terv kidolgozása 

 Környezetvédelmi oktatások lefolytatása 

 Telephely rendszeres bejárása, környezetvédelmi előírások 

teljesítésének ellenőrzése 

 Kibocsátások folyamatos ellenőrzése (levegőtisztaság- védelmi 

mérések) elvégzése 

 Hulladékszállítások ügyintézése 

 

3.10.Telepítési hely lehatárolása, tervezett területhasználati módok 

A tervezett üzem Nógrád megye É-részén, Kazár Község külterületén létesül.  

 

Helyrajzi szám: 03/6 

Terület:  6,9475 ha 

Műv. ág:  Kivett üzemi terület 

 

Az érintett terület Kazár Község településrendezési tervében iparterület, gazdasági 

területként szerepel. A tervezett területhasználat ennek megfelelően alakul. 

A tervezési terület lehatárolását a mellékelt térképszelvények szemléltetik./lásd. 

mellékelve/ 



Strautmann Hungária Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

  

 

Készítette: 

Ipolyvíz Kft. 

3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6. 

Tel/fax: 32/20-9-679-904 

e-mail: ipolyviz@gmail.com 

19 

 

4. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ KÖRNYEZETTERHELÉSE, 

KÖRNYEZET- IGÉNYBEVÉTELE A TEVÉKENYSÉG EGYES 

SZAKASZAIBAN (TELEPÍTÉS, MŰKÖDÉS, FELHAGYÁS) 

4.1.Telepítési tevékenység várható környezetterhelése, környezetigénybevétele 

 

A telepítés során az alábbi környezet – igénybevételek merülhetnek fel: 

 Meglévő technológiai épületek, valamint azok alapozásainak 

elbontásával járó zajhatások, diffúz levegőterhelések (por), keletkező 

hulladékok 

 Új létesítmények kialakítása során zajhatások, diffúz 

levegőterhelések (por), keletkező hulladékok 

 Kommunális szennyvízkeletkezések (a közcsatorna kiépítéséig mobil 

WC-k alkalmazása) 

 

 

Az engedélyes a telepítés során az alábbi, környezetvédelmet szolgáló intézkedéseket 

tervezi: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 

BM-KvVM együttes rendelet alapján, az építtető köteles az inert hulladékot – a hulladék 

további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól 

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

 

További intézkedések: 

 Hulladékszegény technológiák alkalmazásának előnyben részesítése, 

 keletkező hulladékok környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 

befogadónak történő átadása, 

 az építési- és bontási hulladékok hasznosítónak történő átadása, 

 keletkező hulladékokra vonatkozó jogszabályi előírások maximális 

betartása, 

 építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek, 164/2003. (X. 18.) Korm. 

rendeletnek megfelelő teljesítése. 

 

További vonatkozó jogszabályok: 

 1995. évi LIII. Törvény a környezetvédelemről 

 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

 98/2001. (VI. 15.) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

 

 

Vízvédelem: 

 Takarékos vízfelhasználások, 

 az építés során az ott dolgozók részére mobil WC-k telepítése. 
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Zaj és rezgésvédelem 

                                A zaj –és rezgésvédelemről szóló rendeletek az alábbiak: 

- 284/2007.(X.29) Korm. rend. a környezeti zaj-és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól 

 Az építéshez szükséges alapanyagok szállításának a nappali 

időszakban (6.00 – 22.00) történő végzése. 

 A létesítés során az építőipari gépeket úgy kell megválasztani, hogy 

azok üzemszerű működésük során ne okozzanak a zajtól védendő 

területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008(XII.3)KvVm-EÜM együttes rendelet mellékletében szereplő 

határérték feletti zajterhelést. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

  A levegővédelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 

előírásait be kell tartani. 

 A 4/2011.(I.14) VM. rendelet előírásait, amely a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

rendelkezik.Szükség esetén,a rendelet vonatkozó részeinek előírásait 

figyelembe kell venni,gondolva itt a hegesztőgázok koncentrált 

paraméterű kürtőn való kivezetési lehetőségre. 

 

 A diffúz kibocsátás megelőzése érdekében az építés során a szállítási 

útvonalak, illetve a megmozgatott földtömegek portalanításáról 

gondoskodni kell. 

 

Építési munkálatok egyes szakaszai, illetve azok környezetterhelési időszakai: 

 Földmunka, tereprendezés (1 hónap) 

 Alapozás (1hónap) 

 Szerkezet építés (falazat, födém, tető) (2 hónap) 

 Gépészet telepítése (5 hónap) 
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4.2.Működés során várható környezetterhelések, környezet igénybevételek 

 

A működés során jelentkező környezet-igénybevételeket az 5. számú fejezet talapján, 

kivonatosan az alábbiak szerint határozhatjuk meg. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tervezett létesítmény területén,az ott végzett tevékenység folytán légszennyező anyagok 

kerülhetnek a környezeti levegőbe. A fűtési-és melegvízi energia előállítási kis 

teljesítményű falikazánok alkalmazása mellett tervezett. Mivel ezen készülékek névleges 

teljesítménye nem éri el a 140KW/h értéket így azok nem bejelentés kötelesek.  

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tervezett üzemi létesítményben az alábbi zajforrások kerülnek elhelyezésre: 

 6 db szellőzőventillátor 

 2 db klímaaggregát az iroda oldalánál 50dB/db 

 1 db 60dB-es forrás a csarnoképület K-i oldalán 

A zajterheléssel 6.00-22.00 között kell számolni. 

A 27/2008. (XII.3) KvVM-EÜM együttes rendelet1.számú melléklete a környezeti zaj –és 

rezgésterhelési határértékek megállapítása szerint az üzemi létesítményekből származó zaj 

terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

 
Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre 

(dB) 

Nappal 6-22 óra Éjjel 22-6 óra 

2. Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű) 

50 40 

A legkedvezőtlenebb, maximális működést figyelembe véve a számított értékek a 

teherviselőnél jóval a vonatkozó határérték alattiak, tehát megfelelő az épület tervezett 

kialakítása. 

A közlekedési eredetű zajterhelést a heti három-négy kamion és kisméretű 

személyforgalom növekedés fogja alapvetően megváltoztatni. 

 

Vízvédelem 

 

Az érintett telephely É-i végétől 35-40 m-re húzódik a Kazár-patak, amely a telephelyre 

hulló csapadékvizek befogadója. 

A tervezett csarnokra, burkolt és zöld felületekre hulló csapadékvizeket részben zárt, 

részben nyitott vízelvezető rendszer gyűjti össze és köti be a befogadóba. 

A Kazár patakba 2 helyen tervezett a csapadékvíz bevezetés. A bekötés torkolati műtárgy 

kiépítésével történik. 

A létesítmény üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell kapjon a csapadékvíz elvezetők 

folyamatos ellenőrzése, tisztán tartása. 
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Talaj, talajvíz 

 

A tervezett létesítmény működése során, a talajra és a talajvízre veszélyt jelentő 

tevékenységek technológiák nem kerülnek alkalmazásra, technológiai szennyvizek 

nem keletkeznek. 

A tervezett veszélyes hulladékgyűjtő hely, havária eseményeket kizáró módon, a 98/2001. 

(VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1.2. pontjában megadottak szerint készül, 

aljzata kármentőként lesz kialakítva, illetve a tárolt vegyi anyagoknak (hulladékoknak) 

ellenálló műgyantával kikenve. 

 

4.3.Felhagyás következtében várható környezetterhelések, környezetigénybevételek 

 

Amennyiben az üzem felhagyásra kerül, az épületek elbontását és a technológia 

felszámolásáról a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően kell végezni. A felhagyást követően a telephely állapotára vonatkozóan (talaj, 

talajvíz) állapotrögzítést kell végezni. 

A kivitelezési munkálatok, az üzemeltetés, a felhagyás és a hozzájuk kapcsolódó 

anyagtárolás, raktározás csak oly módon végezhetők, hogy a csapadékvíz, a talaj és 

talajvíz ne szennyeződhessen. 

A telepítés, az üzemeltetés és a felhagyás során adódó bármilyen, 

környezetszennyezéssel járó rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára. 
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5. KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE 

5.1.Tevékenység hatásai a terület környezeti állapotára, funkcióira 

5.1.1. Levegő 

 

 

Gépjárműforgalom okozta légszennyezettség: 

 

Az érintett területet a Vizslás Község felé vezető út, valamint a Salgótarjánt Kazárral 

összekötő út határolja.  

Az érintett útszakaszok vonatkozó reprezentatív összesített forgalmi adatait az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze: 

 

Napszak Egységjármű (EJ/óra) 

nappal 50 

éjszaka 10 

 

Az egységgépjárműre vetített sebességfüggő emissziós adatként az alábbi táblázat adatait 

tekinthetjük irányadónak. Üresjárati emissziót nem vettünk figyelembe. Átlagos sebességként 

V=50 km/h értéket tekintettük meghatározónak. 

Átlagos sebesség CO NO2 

50 km/h 13,9 g/km 1,44 g/km 

 

A gépjárműforgalomból adódó légszennyezettséget az úttengelytől 20 méteres távolságban, 

óránként átlagos 3 m/s szélsebességnél és az út tengelyre merőleges szélirányra, az útszakaszt 

folyamatosan emittáló vonalforrásnak tekintve, SUTTON (1932) módosított formulájának 

segítségével becsülhető. 

 

A vertikális diszperziót a szakirodalomban (Dr. Szepesi Dezső A levegőkörnyezet tervezése 

MK 1981.) található empirikus táblázat alapján határozható meg. 

A légszennyező anyagok kibocsátása (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos 

rendeletben előírt határértéket kell alkalmazni. 

 

A területen a pollen „szennyezettség” a levegőben lévő virágporszemcsék számának 

jelentősebb megemelkedése szempontjából három pollenszezon különíthető el: 

 A tavaszi szezon („fa-szezon”): 

a február 1-től április 30-is terjedő időszakban termelődött pollenszemek 

megjelenési időszaka. A virágzás kezdési időpontja igen változó, többnyire 

március eleje. 

 A kora nyári szezon („ fű-szezon”): 

a május 1. és július 31. közötti periódus, amelyet főként lágyszárú növények 

(vadon élő füvek, gabonafélék, kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora 

jellemez. 
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 A nyár végi-őszi szezon („gyom-szezon”): 

A július 16-tól október elejéig termelődött pollenszemek – döntően a lágyszárú 

gyomok pollenjei – jellemzik. 

5.1.2. Zaj 

 

A tervezett üzemi létesítményben az alábbi zajforrások kerülnek elhelyezésre: 

 6 db szellőzőventillátor 

 2 db klímaaggregát az iroda oldalánál 50dB/db 

 1 db 60dB-es forrás a csarnoképület K-i oldalán 

 

Zajtól védendő objektumok: 

A csarnoképülettől a Dózsa György út É-i oldalán belterületi családi házak helyezkednek el. 

Az 1-3-ig beszámozott házak előtt 2 m-re húzódó síkra került megállapításra a várható 

zajterhelés.  

 

A zajterheléssel 6.00-22.00 között kell számolni. 

Az üzemépületből eredő zajterhelés számítása. 

A teherviselő lakóépületek és az üzemépület távolsága: 

P1:  80 m   

P2:  56 m 

P3: 93 m 

 

Az egyes felületeken lesugárzott hangteljesítmény szintek számításához a biztonság javára 

történő közelítést alkalmazunk azzal, hogy a teljes épületet egységes térnek vesszük és a 

hatását a falaknál a legnagyobb hangnyomásszinttel vesszük figyelembe. 

 

Északi homlokzat (A): 

SA = 674,5 m
2
 

Ebből nyílászárók: 125,4 m
2
 

 

Keleti homlokzat (B) 

SB = 442,2 m
2
 

Ebből nyílászárók: 45,7 m
2 

 

Nyugati homlokzat (c) 

SC= 589,6 m
2
 

Ebből nyílászárók: 38,4 m
2
 

 

Az egyes határolófelületek eredő hanggátlása: 

Rer = 10 lgS/(ΣSi10
-0,1 R

i) 

Ahol 

S a határolófelület teljes elnyelési területe 

Si részfelület 

Ri i-edik felület hanggátlása 
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A nyílászárók hanggátlása irodalmi adatok alapján: 

Rablakok = 30 dB 

Rfal = 42 dB 

 

Az „A” felület 

RA=41,16 dB 

A „B” felület 

RB = 41,56 dB 

A „C” felület 

RC = 41,73 dB 

 

A tervezett épülettől D-i irányban nincs teherviselő épület. 

A kisugárzott hangteljesítményt az alábbi képlettel számoltuk: 

LW sug = Lp (belső tér) + 10 lg S-R-6 

LW, A= 71.12 dB 

LW, B= 68,89 dB 

LW, C= 69,98 dB 

 

Födém hatása: 

S= 5,636 m
2
 

Födém hanggátlását R= 42 dB-lel számoljuk. 

 

LW, födém= 79,5 dB 

 

A szomszédos épületek lesugárzását figyelembe véve: 

Az egyes határoló felületek környezetbe lesugárzott teljesítményszintjét a többi felület 

ugyanezen irányba sugárzott teljesítményszintje is növeli az alábbiak szerint: 

 Függőleges határolófelület 90
0
-kal eltérő irányba 5 db(A)-lel kevesebbet 

sugároz, mint a főirányba, 180
0
-kal eltérő irányba 20 db(A)-lel 

kevesebbet sugároz 

 Födém 90
0
-kal eltérő irányba 5 dB(A)-lel kevesebbet sugároz, mint 

főirányba. 

 

 

P1 irányban 

L’W, A= (LW,B -20)  (LW,C -5) + (LW, A-5) + (LW, födém -5) = 75,5 dB 

 

P2 irányban 

L’W, A= LW,A + (LW,B -5) + (LW, C-5) + (LW, födém -5) = 76,7 dB 

 

P3 irányban 

L’W, A, B= (LW,A 5)+ (LW,B -5) + (LW, C-20) + (LW, födém -5) = 75,4 dB 
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A távolságok figyelembe vételével. 

Lp(r) = LW, sug – 20 lgr -8 + K 

Lp1 (r= 80m)= 29,44 dB 

Lp2 (r= 56m)= 33,74 dB 

Lp3 (r= 93m)= 28,03 dB 

 

A számított értékekhez a tetőn, illetve kültérben elhelyezett zajforrásokat vettük még hozzá: 

A tetőtérben elhelyezett zajforrások: 

 6 db szellőzőventillátor 

 2 db klímaaggregát az iroda oldalánál 50dB/db 

 

Ezek üzemideje kb. a teljes műszakok felére tehető.  

A hűtőaggregátok működésének egyidejűségét és a teljes üzemidő felének megfelelő 

üzemidőt figyelembe véve a gépházban számított zajterhelés: 

LAeg= 10lg (1/T Σ
n

i=1ti x 10
0,1*L

Ai)= 64,92 dB(A) 

 

A források középtávolsága P1-től: 130 m 

P1-nél a kültéri források távolsággal csökkentett terhelése: 

L=Lw-20 lgr/r0+10lgD-11= 14,65 (A) 

Figyelembe véve az Lp1(r=80m)=29,44 dB értéket is, az eredő terhelés: L= 29,58dB 

 

A források középtávolsága P2-től: 86 m 

P2-nél a kültéri források távolsággal csökkentett terhelése: 

L=Lw-20 lgr/r0+10lgD-11= 18,23 (A) 

Figyelembe véve az Lp2 (r=56m)=33,74 dB értéket is, az eredő terhelés: L= 33,86dB 

 

A források középtávolsága P3-től: 106 m 

P3-nél a kültéri források távolsággal csökkentett terhelése: 

L=Lw-20 lgr/r0+10lgD-11= 16,42 (A) 

Figyelembe véve az Lp3 (r=93m)=28,03 dB értéket is, az eredő terhelés: L= 28,32dB 

 

Összefoglalva: 

P1 irányban összesen:  Lösszesített = 33,28 dB 

P2 irányban összesen:  Lösszesített = 29,58 dB 

P3 irányban összesen:  Lösszesített = 33,86 dB 

 

A 27/2008 (XII.3) KvVM- EÜM együttes rendelet 1.számú melléklete szerint az üzemi 

létesítményekből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

 
Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

Nappal 6-22 óra Éjjel 22-6 óra 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű) 
50 40 
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A legkedvezőtlenebb, maximális működést figyelembe véve a számított értékek a 

teherviselőnél jóval a vonatkozó határérték alattiak, tehát megfelelő az épület tervezett 

kialakítása. 

A közlekedési eredetű zajterhelést a heti 3-4 alkalommal, kamion és kisméretű 

személyforgalom növekedés fogja alapvetően megváltoztatni. 

 

5.1.3. Felszíni vizek 

 

Az érintett telephely É-i végétől 35-40 m-re húzódik a Kazár-patak, amely a telephelyre hulló 

csapadékvizek befogadója. 

A tervezett csarnokra, burkolt és zöld felületekre hulló csapadékvizeket részben zárt, részben 

nyitott vízelvezető rendszer gyűjti össze és köti be a befogadóba az olajleválasztó 

közbeiktatásával. 

A zárt csapadékcsatorna NA300 és NA200 Kg-PVC csövekből készül. 

A parkolóra hulló csapadékvizek olajleválasztón keresztül kerülnek elvezetésre, amely 

biztosítja azt a víztisztaságot, ami az élővízbe kötéshez (Kazár-patak) szükséges a 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján. 

 

Az alkalmazott olajleválasztó előre gyártott rendszerű, alkalmazási engedéllyel rendelkezik. 

(ACO, vagy HAURATON) 

 

A Kazár patakba 2 helyen tervezett a csapadékvíz bevezetés. A bekötés torkolati műtárgy 

kiépítésével történik. 

 

A létesítmény üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell kapjon a csapadékvíz elvezetők 

folyamatos ellenőrzése, tisztán tartása. 

 

5.1.4. Talaj, talajvíz 

 

A tervezés során készült, és az 5.2. fejezetben részletesen ismertetésre kerülő talajmechanikai 

szakvélemény az alábbi megállapításokat tette a helyszín talaj és talajvíz viszonyaira 

vonatkozóan: 

A vizsgált terület a Kazári-patak völgyébe, illetve annak szélét követő domboldali részre esik. 

A területen feltöltéses zóna alatt közepes teherbírású agyag, majd átlag 2-3 m mélységtől 

felpuhult, puha-könnyen sodorható konzisztenciájú, gyenge teherbírású iszapos agyag, iszap, 

illetve mélyebben homoklisztes iszap és homokliszt rétege helyezkednek el. 

A feltáró fúrásokban 3-4 m közötti felszín alatti mélységben jelent meg a talajvíz, amelynek 

nyugalmi szintje később 1,7-2,1 m között állt be. A magas vízállást a Kazári-patak közelsége, 

valamint a telephely elhanyagolt állapota, az árkok eltömődöttsége magyarázza. 

 

A tervezett létesítmény működése során, a talajra és a talajvízre veszélyt jelentő 

tevékenységek technológiák nem kerülnek alkalmazásra. 
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A tervezett veszélyes hulladékgyűjtő hely, havária eseményeket kizáró módon, a 98/2001. 

(VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1.2. pontjában megadottak szerint készül, 

aljzata kármentőként lesz kialakítva, illetve a tárolt vegyi anyagoknak (hulladékoknak) 

ellenálló műgyantával kikenve. 

 

5.1.5. Élővilág, természetvédelem 

 

A tervezett beruházás élővilágra gyakorolt hatását lehet a legnehezebben megbecsülni, 

ugyanis az őshonos flóra és fauna életterét már az állattartó telep létrehozásával megzavarták. 

Az érintett telephely természetvédelmi területet nem érint, védett növény együttes és védett 

állatfajok nem találhatóak a helyszínen. 

A szarvasmarha telepen az 1970-es évektől a zárt tartástechnológia mellett, a szabadtéri tartás 

is jellemző volt. Az istállóépületekhez kapcsolódó úgynevezett kifutók, részben 

betonburkolattal ellátottak voltak. A szabadtéri tartás jelentős részben burkolatlan talajon 

történt, így a taposás következtében a talaj tömörödött és szerves trágyával túlzottan 

terhelődött. A tömörödött, kis pórustérfogatú talajban az aerob mikroszervezetek lebontó 

hatása korlátozott. Az évtizedekig működő állattartó telep okozta terhelések közül a levegő 

bűzterhelése, illetve a talajvíz nitrátterhelés jelentett környezeti veszélyeztetést.  

Mára ezen környezetterhelések megszűntek. A múltbéli környezethasználat terheinek nyomait 

a talajvíz határérték feletti ammónium-ion koncentrációja mutatja. Az NH4 
–
 a talajvízzel 

történő intenzív mobilizáció folytán és a tevékenység felhagyásával, rövid időn belül (1 év) a 

megengedett határérték alá juthat. 

A szarvasmarhatartó telep működésének élővilágra kifejtett hatásaira reagáló indikátor 

szervezetként a talajbaktériumok jelölhetőek meg. Azonban e tekintetben nincs lehetőség 

objektív összehasonlításra, mivel alapállapot rögzítés, ill. bármilyen erre vonatkozó vizsgálat 

nem áll rendelkezésünkre. A takarmánynövények magjainak állati ürülékkel történő talajba 

jutása folytán a terület elgyomosodott.  

 

Az érintett telephely a Vizslás Község felé vezető- és a Salgótarjánt Kazárral összekötő állami 

közutak közé ékelődött, elvágva ezzel a kisebb-nagyobb vadak átvonulási útját. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy az említett útszakaszokon haladó közúti forgalom amúgy sem 

vonzza táplálékszerzés céljából a környéken élő állatvilágot (nyúl, őz, szarvas, vaddisznó 

stb.). A vizsgált területtől ÉNy-i irányba 5 km-re található, összefüggő, nagyobb 

fajgazdagsággal rendelkező erdőállomány. Ezen életközösségeket a területen tervezett 

tevékenység nem zavarja.  

 

A 03/6 Hrsz-ú terület, Kazár településrendezési terve szerint gazdasági ipari területté 

módosított övezet. Az iparterületet É-ÉK-i oldalról a Dózsa György út túloldalán, a rendkívül 

szélsőséges vízjárású Kazár-patak határolja, amely a Zagyva – folyó vízgyűjtőjére esik. A 

Kazár-patak szélsőséges vízjárásából adódóan, nem nyújt megfelelő életteret a vízi 

ökoszisztéma helyben maradásához. A patak ezen szakasza alacsony fajgazdagságú. A patak 

vízminőségéről a vizsgálat ezen szakaszában adatokkal nem rendelkezünk.  
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Összefoglalva: 

A helyszíni bejárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az új területhasználat a 

terület környezetében élő flórára és faunára zavaró hatással nem lesz. A kis- és 

nagyvadak életterének befolyásolása szempontjából ugyan korlátozónak nevezhetjük a 

telephelyet (körbekerítés) azonban semmiképp sem megszüntetőnek. A tervezett 

létesítmények közti biológiailag aktív felületek részaránya jelentős. Az üzemterület 

zöldfelületeinek kialakítása során a tervező figyelemmel volt az ÉNy-i oldalon lévő, idősebb 

korú puhalombú ligeterdő csoport fennmaradására. 

 

5.2. Tervezési terület jelenlegi környezeti állapota, telepítést követő állapotváltozások 

becslése 

 

A tervezési terület jelenlegi környezeti állapotának felmérése az előzetes környezeti vizsgálat, 

illetve az építéshatósági engedélyeztetés során 2 ütemben került elvégzésre, amelyet az 

alábbiakban ismertetünk: 

 

I. ütem: 

Időpont: 2007 április 

Project: Talajmechanikai kutató fúrások kivitelezése 

  Területismertető- általános talajmechanikai szakvélemény elkészítése 

                        ( Elkészült) 

 

A talajmechanikai szakvélemény elkészítéséhez 5 db 6 m mélységű, területismertető, illetve 

általános jellegű fúrás került lemélyítésre. A geodéziai helyszínrajz magassági pontjaihoz 

interpretált kezdőszintű fúrásokon át rétegszelvények készültek, ill. talajmintavételezés 

történt. 

 

Talajrétegződés, talajállapot: 

 

A talajrétegződést a mellékelt 4 db rétegszelvény szemlélteti. 

Mivel a fúrások viszonylag nagy távolságban helyezkednek el, a megszerkesztett rétegződés 

tájékoztató jellegű. 

A felső zónát a burkolatok alatt, illetve annak hiányában a felszín alatt - esetenként 1,2 -1,5 

m-re is kivastagodó- laza agyagos, helyenként téglatörmelékes, salakos feltöltés alkotja (átl. 

vastagság 0,7 m). 

Ezt követően átmeneti rétegként homoklisztes, néhol feltöltés szemcsés, homokos sovány 

agyag helyezkedik el átlagosan 1,5 m mélységig. 

Ezt követően szürkéssárga-sárgásszürke, világosszürkés világosbarna színű, többnyire 

sodorható, esetenként könnyen, illetve néhol nehezen sodorható közepes-kövér 

agyagrétegekből álló réteg következik, melynek feküszintje 2-4 m között változik. 

A terület ÉK-i részén ez az agyagréteg elvékonyodik és nedvesebb-könnyebben sodorható-

homoklisztes agyag helyettesíti.  



Strautmann Hungária Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

  

 

Készítette: 

Ipolyvíz Kft. 

3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6. 

Tel/fax: 32/20-9-679-904 

e-mail: ipolyviz@gmail.com 

30 

 

Az előzőekben leírt réteg alatt változó homok- és homokliszt tartalmú agyag, iszap, illetve - 

ahol a szemcsetartalom feldúsul, ott- homokliszt rétegek helyezkednek el 5-5,5 m mélységig. 

Ez utóbbi talajok a fúrhatóság és a makroszkópos megfigyelés alapján könnyen sodorható-

puha konzisztenciájúak, gyengébb teherbírásúak. (ennek látszólag ellentmond a szondázási 

görbéknek ebben a rétegben történő „felkeményedése” amit azonban a plasztikusabb rétegnek 

a szondára kifejtett nagyobb palástsúrlódása idézhet elő).  

Az említett szemcsésebb-iszapos réteg alatt szürke-kékesszürke színű, enyhén szerves jellegű 

agyagos, homokliszt-eres iszapréteg fekszik puha-könnyen sodorható konzisztenciával.  

(Feltárási mélység 6 m.) 

 

 

Az egyes talajrétegek főbb talajfizikai jellemzői: 

 

szürkésbarna-világosbarnás-szürke homoklisztes, néhol feltöltés szemcsés, homokos sovány 

(közepes)  agyag: 

w= 18-27% 

     e=  0,59-0,83 

= 19,3-20,2 kN/m
3
 

Ip= 17-28% 

Ic= 087-1,01 

=  14-15
o
 

     c= 20-25 kN/m
2
 

Es= 3-3,5 MPa 

    a= 200-220 kN/m
2 

 

szürkéssárga-sárgásszürke, világosszürkés világosbarna közepes-kövér agyag: 

 

w= 18-33% 

     e= 0,77-0,94 

= 18,2-19,3 kN/m
3
 

Ip= 26-37% 

Ic= 0,79-1,01 

= 13-14
o
 

     c= 50-70 kN/m
2
 

Es= 4-4,5 MPa 

    a= 220-280 kN/m
2 

 

 



Strautmann Hungária Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

  

 

Készítette: 

Ipolyvíz Kft. 

3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6. 

Tel/fax: 32/20-9-679-904 

e-mail: ipolyviz@gmail.com 

31 

 

világosszürke-világosbarna-sárgás világosszürke homoklisztes sovány agyag-iszap: 

w= 26-34% 

     e= 0,76-0,95 

= 18,6-19,2 kN/m
3
 

Ip= 19-23 % 

Ic= 0,42-0,62 

= 12-13 
o
 

     c= 20-25 kN/m
2
 

Es= 2-2,5 MPa 

    a= 150-180 kN/m
2 

 

világosbarna-barna-világosbarnás-világosszürke agyagos homokliszt, homoklisztes, agyagos 

iszap: 

w= 26-40% 

     e= 0,78-1,14 

= 17,6-19,4 kN/m
3
 

Ip= 15-16% 

Ic= 0,56-0,86 

= 12-13 
o
 

     c= 20-25 kN/m
2
 

Es= 2-2,5 MPa 

    a= 130-180 kN/m
2 

d10= 0,003 mm 

d60= 0,023 mm 

U= 7,7 

k= 2,1×10
-5

 cm/sec 

 

 

Talajvíz viszonyok: 

 

A fúrásokban 3-4 m közötti felszín alatti mélységben jelent meg a talajvíz. Ennek nyugalmi 

szintjét néhány nappal később 1,7-2,1 m közötti mélységben mértük (2007.04.25-én). A 

Kazári-patak völgyére jellemző a magas talajvízállás. Ehhez a területünkön még pluszban 

hozzájárulhatott a telephely elhanyagolt állapota, az árkok eltömődöttsége is, aminek 

következtében a felső lazább feltöltéses rétegen átszivárgó víz felgyülemlett az alatta fekvő, 

vízzáróbb jellegű agyagréteg határán. 

A talajvízszintnek egyébként a természetes tereplejtés irányába mutató enyhe lejtése van. 

A maximális talajvízszintet – a fentiek elemzése alapján – 242,5 mBf szinten adjuk meg. 

Mértékadó szint e fölött 50 cm. 

 

Csatolt talajmechanikai mellékleteket Lásd. 5. számú melléklet: 

 Talajmechanikai feltárási helyszínrajz 

 Talajmechanikai rétegszelvény A-A 

 Talajmechanikai rétegszelvény B-B 

 Talajmechanikai rétegszelvény C-C: 
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 Talajmechanikai rétegszelvény D-D 

 Talajmechanikai vizsgálatok vizsgálati jegyzőkönyvei 

 

II.  ütem: 

Időpont: 2007 szeptember 

Project: Talaj- talajvíz feltáró fúrások kivitelezése 

  Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, eredmények kiértékelése 

                       (Elkészült) 

A területigénybevétel megkezdése előtt a tulajdonos elvégeztette a 03/6. Hrsz-ú üzemterületre 

eső talaj, ill. talajvíz minőségi vizsgálatát. 

Az állapot rögzítése céljából 3 db kutató fúrás került lemélyítésre 2007. szeptemberében.  

 

Fúrások - mintavételezések ismertetése: 

1. számú fúrás helye: telephely ÉK-i sarka, feltételezett talajvíz áramlási iránynak 

megfelelően 

 Nyugalmi talajvízszint: -2,2 m 

2. számú fúrás helye: terület D-része, felhagyott trágyatárolók és telephelyet határoló 

domboldal találkozása 

 Nyugalmi talajvízszint: -2,4 m 

3. számú fúrás helye:  iparterület ÉNy-i sarka 

    Nyugalmi talajvízszint: -3,4 m 

A fúrásokat Stihl-BORRO fúróberendezéssel létesítettük. A furatokból szabványos talaj, és 

talajmintavételezések történtek. 

Mintavevő megnevezése: Biokör Kft. 

Mintavételi szabványok: 

MSZ 21464:1998 mintavétel a felszín alatti vizekből 

MSZ 21470-1:1998 környezetvédelmi talajvizsgálatok, mintavétel 

Mintavétel dátuma: 2007. 09. 17. 

 

Talajmintavételezések történtek 1,0 m-ről, valamint a megütött talajvízszint fölötti 

talajrétegből.  A talajvíz mintavételezésre a nyugalmi talajvízszint mérése és tisztító 

szivattyúzása után került sor. 

A minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatait követően, az eredmények a hatályos 

jogszabályokban rögzített határértékek alapján kerültek kiértékelésre, az alábbiak szerint: 

 

Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata 

MSZ 1484-4:1998. Vízvizsgálat. Illékony aromás szénhidrogének meghatározása 

MSZ 20354:2003. Környezetvédelmi szennyvízvizsgálat. Az extrahálható szénhidrogén-

tartalom meghatározása 160-520 
o
C forrsáponttartományban 

Gázkromatográfiás módszer 
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Minta jele 

Összes alifás 

szénhidrogén  

(C5-40) 

TPH 

(g/dm
3
) 

10/2000. (VI. 2.) 

KöM-EüM-FVM-

KHVM együttes 

rendelet 

„B” szennyezettségi 

határérték (g/dm
3
) 

1 <60,0  

100 2 <60,0 

3 <60,0 

 

Talajminták gázkromatográfiás vizsgálata 

MSZ 21470-92:1998. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Illékony aromás szénhidrogének  

Meghatározása 

MSZ 21470-94:2001. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az extrahálható szénhidrogén-

tartalom meghatározása a 160-520 
o
C forrsáponttartományban 

Gázkromatográfiás módszer 

 

Minta jele 

Összes alifás 

szénhidrogén  

(C5-40) 

TPH 

(mg/kg) 

10/2000. (VI. 2.) 

KöM-EüM-FVM-

KHVM együttes 

rendelet 

„B” szennyezettségi 

határérték (mg/kg) 

1F/1,0 <10,0  

 

 

100 

1F/2,8 <10,0 

2F/1,0 <10,0 

2F/3,9 <10,0 

3F/1,0 <10,0 

3F/2,7 <10,0 
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Talajminták nehézfémtartalma 

MSZ 21470-50:2006.  Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható  

toxikuselem-, a nehézfém- és a C (VI) tartalom meghatározása 

 

 

Minta jele 

 

Nehézfémtartalom (mg/kg) 

 

Furat 

száma 

Mélység 

(m) 

 

Zn 

 

Cd 

 

Pb 

 

Ni 

 

Cu 

 

Cr 

 

Hg 

 

As 

1 1 17,4 <0,1 8,5 6,4 6,5 2,2 <0,1 2,1 

1 2,8 12,4 <0,1 7,3 6,9 7,0 2,2 <0,1 1,1 

2 1 11,2 <0,1 11,2 8,4 6,0 4,3 <0,1 0,32 

2 3,9 18,6 <0,1 8,3 10,7 6,9 6,9 <0,1 0,30 

3 1 10,9 <0,1 8,6 7,2 5,7 3,2 <0,1 0,70 

3 2,7 13,4 <0,1 12,4 7,0 10,4 3,0 <0,1 0,98 

10/2000. (VI. 2.) 

KöM-EüM-FVM-

KHVM együttes 

rendelet 

„B” 

szennyezettségi 

határérték (mg/kg) 

 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

40 

 

 

75 

 

 

75 

 

 

0,5 

 

 

15 

 

Talajvízminták fizikai-, kémiai vizsgálatainak eredményei: 

 

 

Vizsgált  

 

Minta jele 

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-

FVM-KHVM együttes 

rendelet 

„B” szennyezettségi 

határérték 

 

komponens 1 2 3 

pH 7,1 6,8 7,3  

vezetőképesség (mS/cm) 1,62 1,23 1,30  

összes oldottanyag tart. (mg/dm3) 1760 1540 1950  

p-lúgosság (mmol/dm3) <0,1 <0,1 <0,1  

m-lúgosság (mmol/dm3) 16,1 19,3 17,0  

összes keménység (nkf) 55 56 78  

karbonát keménység (nkf) 45 54 48  

állandó keménység (nkf) 10 2,0 30  

oxigén fogy. (mg/dm3) 54 85 79  

ammóniumion tart. (g/dm3) 1820 960 110 500 (g/dm3) 

mangántart. (mg/dm3) 0,16 1,5 0,84  
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vastartalom  (mg/dm3) <0,05 0,08 <0,05  

nátriumion tart. (mg/dm3) 68 40 40  

káliumion tart. (mg/dm3) 5,9 19,4 2,5  

kalciumion tart. (mg/dm3) 291 234 307  

magnéziumion tart. (mg/dm3) 57 72 84  

kloridion tart. (mg/dm3) 216 218 349  

nitrátion tart. (mg/dm3) 80 62 3 25 (mg/dm3) 

nitrition tart. (mg/dm3) 4,8 5,8 0,55  

hidrokarbonát-ion tart. (mg/dm3) 982 1177 1037  

szulfátion tart. (mg/dm3) 292 189 172 250 (mg/dm3) 

foszfátion tart. (mg/dm3) 1,2 2,8 0,22 500 (g/dm
3
) 

 

Vizsgálati jegyzőkönyvet Lásd. 4. sz. mell. 

 

A kapott eredmények kiértékelését követően az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 

A több évtizeden át tartó állattartási tevékenység folytán, a talajvízben határérték feletti 

értékeket észleltünk ammóniumion, nitrátion tekintetében. az 1. számú fúrás környezete (a 

telep ÉK-i csücske) a vizsgált terület legalacsonyabban lévő területrésze. A talajvíztükör esése 

és a talajvíz mozgási sebessége csökken, így a talajvíz ammónium-koncentrációja ezen a 

ponton a legmagasabb. Az NH4 
–
 a talajvízzel történő intenzív mobilizáció folytán és a 

tevékenység felhagyásával, rövid időn belül (1 év) a megengedett határérték alá juthat. 

Mivel a területen ipari tevékenység nem folyt, így sem toxikus fémek, sem szénhidrogén 

tekintetében nem jelentkezett  talaj ill. talajvíz terhelés. 

 

A tervezett technológia során technológiai szennyvizek nem keletkeznek. A kommunális 

szennyvizek zárt csatornahálózaton keresztül kerülnek elvezetésre. A keletkező veszélyes 

hulladékok az előírásoknak megfelelő veszélyes hulladékgyűjtő helyen kerülnek tárolásra. 

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a tervezett létesítmény, ill. technológiai nem jelent 

veszélyt a talaj és talajvíz állapotára vonatkozóan. A  trágyatárolás megszüntetésével 

lehetővé válik az észlelt túlterhelés megszüntetése, a szennyezőanyag utánpótlásának  fel   

számolása. 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Strautmann Gépgyártó Hungária Kft., Kazár, ipari-gazdasági 03/6. helyrajzi számú, 7,88ha-

os területén ipari – kereskedelemi céllal új üzem létesítését tervezi. 

A tervezett tevékenységnek középpontját a fémipari – gyártó tevékenység alkotja. 

A létesítést megelőzően a tervezői team megvizsgálta, hogy az üzem telepítése, illetve a 

technológia működése milyen környezeti változásokat eredményezhet adott területen. 

A terület jelenlegi állapotában rendkívül elhanyagolt képet mutat. Az állattartási tevékenység 

évek óta nem rentábilis adott gazdasági környezetben. 
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Az évtizedekig tartó állattartási tevékenység környezeti terhelése, az alapállapot rögzítő 

vizsgálatokkal feltárásra került (nitrát vegyületek talajvízbe jutása). 

A terület felszíni tereprendezésével, árkok, elvezetők – aknák tisztításával, rendszeres 

karbantartásával a terület vízrendezését valósítja meg a tulajdonos. 

Földalatti létesítményeket (aknákat, kutakat, medencéket), amelyek a környezet állapotára 

kedvezőtlen hatást gyakorolnának a felmérés időszakában nem azonosítottunk. 

 

Az új üzem létrehozása Kazár Község és a környék gazdasági életében is jelentős 

fejlődést jelentene. A teljesen zárt technológia, illetve a környezetbe történő 

kibocsátások (légszennyező pontforrás, szennyvizek csatornahálózatba történő 

kibocsátása) folyamatos ellenőrzése, valamint a mindenkor hatályos környezetvédelmi 

jogszabályok szigorú betartása, kizárja a telepítés és működés időszakában 

környezetkárosodás, környezetszennyezés bekövetkeztét. 

 

A helyszíni vizsgálatok, illetve a várható környezet-igénybevétel ismeretében nem 

tartjuk indokoltnak a részletes környezeti hatásvizsgálat elkészítését. 
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MELLÉKLETEK 

 

 

1.  115-14/2008 számú Építési engedély ( benne:KTVF:40458-2/2008 Hat.) 

 

2. Tulajdoni lap 

  

3. Földhivatali térképmásolat 

 

4. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése határozat 

 

5. Átnézetes térképek, részletes helyszínrajz M:1:100 

 

6. Talajmechanikai vizsgálatok 

 Talajmechanikai feltárási helyszínrajz,környezetvédelmi mintavételek helyeinek 

jelölésével 

 Talajmechanikai rétegszelvény A-A 

 Talajmechanikai rétegszelvény B-B 

 Talajmechanikai rétegszelvény C-C: 

 Talajmechanikai rétegszelvény D-D 

 Talajmechanikai vizsgálatok vizsgálati jegyzőkönyvei 

6. 2007/143-B számú laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv 

7. Strautmann felületkezelési technológia leírásának kivonata a német műszaki 

engedélyeztetési tervdokumentációból 

 

 

 








































































































































