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1. A tervezett tevékenység célja, előzmények 

 
A Fakus Alpin Kft. (8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 6. szám, a továbbiakban Kft.) a 
táplánszentkereszti Önkormányzattól bérelt 541/13 hrsz. alatti ingatlanon hulladék faanyagok 
(zöldhulladékok) gyűjtésével, darálásával kíván foglalkozni. A telephelyen gyűjteni, 
hasznosítani tervezett hulladékok összes mennyisége 2200 tonna/év.  
 
A Kft. Táplánszentkereszt Község Jegyzőjéhez jelen környezetvédelmi dokumentációval 
benyújtja a végezni kívánt tevékenységre irányuló telepengedély iránti kérelmét.  
 
A telephely Táplánszentkereszt rendezési terve alapján Lf besorolású, vagyis falusias 
lakóterület, így nem vehető figyelembe a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontja.  
 
A kérelmezett tevékenység: nem veszélyes hulladék, hulladékgazdálkodási engedély köteles 
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (Korm. rendelet 2. számú melléklet 31. pont).  
 
A Korm. rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja alapján a telepengedély kérelemhez 
környezetvédelmi tervfejezetet kell csatolni. 
 
A tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem, a telepengedélyezéssel 
párhuzamosan kerül benyújtásra. 
 
 

2.   A kérelmező és tervezett tevékenység főbb alapadatai 

 

2.1  A kérelmező adatai  

 
Neve: Fakus Alpin Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 6.  
KSH száma: 25156218-0210-113-20  
Adószáma: 25156218-2-20  
A cég kézbesítési címe: fakusalpin@gmail.com  
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25156218#cegkapu  
KÜJ száma: 103732512 
 

2.2  Az engedélyeztetéssel megbízott kapcsolattartó  

 
Németh Gergely – környezetvédelmi megbízott  
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em.  
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Tel: 70/373-2261 
E-mail: nemethg4@freemail.hu 
 

A dokumentáció készítésébe bevont szakértő:  
Koltai Balázs Környezetvédelmi szakértő Nyilvántartási száma: 18-0446 

 

2.3  A tervezett tevékenység helyszíne  

 
Helyszíne: Táplánszentkereszt 541/13 hrsz-ú „Kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 7732 
m² nagyságú terület 
 
A telephely KTJ száma: 103011186 
 
A telephely koordinátái: EOVY: 471299, EOVX: 209370  
 
 
A telephely elhelyezkedése 
 

 
 
További helyszínrajzok a mellékletben találhatók. 
 

3. A telephelyen folytatandó tevékenységek  

 
A kérelmezett tevékenység: nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles 
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (Korm. rendelet 2. számú melléklet 31. pont).  
 
Vagyis:  
G0001 – gyűjtés  
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R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve 
komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha 
az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel). 
 
 

4. Környezetvédelmi jellemzők  
 

4.1 Hulladékgazdálkodás  

 

4.1.1. A hulladékgazdálkodásba vont hulladékok  

 
A telephelyen gyűjteni, hasznosítani tervezett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 
(VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódjait valamint megnevezését az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze. 
 
Zöldhulladékok megnevezése, átvehető mennyiség 

Hulladékok azonosító 
kódja  

megnevezése  mennyisége  
t/év  

02 01 07  erdőgazdálkodás hulladéka  2000  

03 01 01  fakéreg és parafa hulladék  2000  

15 01 03  fa csomagolási hulladék  2000  

17 02 01  fa  2000  

20 01 38  fa, amely különbözik a 20 
01 37-től  

2000  

20 02 01 biológiailag lebomló 
hulladék – növényi eredetű 

200 

A gyűjteni, hasznosítani tervezett nem veszélyes 
hulladékok legfeljebb összesen:  

2200  

 
A Kft. jellemzően csak szennyeződésmentes fa hulladékot hasznosít. Amennyiben az átvett hulladékba 
mégis bekerül más jellegű hulladék (pl. fémhulladék), abban az esetben azt kiválogatják. Ezen 
hulladékokat a Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően összegyűjti és hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adja át. 

 
A növényi eredetű 20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok (fű és levél zöldhulladék) a telephelyen 
kerülnek gyűjtésre, további helyben való kezelése nem tervezett. A többi fa hulladék kezelése (darálás) 
időszakonként a telephelyen fog történni.  
 

4.1.2. Tárgyi feltételek  

 
A hulladékhasznosításhoz használt gépek, berendezések:  
 
1 db darálógép  
1 db homlokrakodó gép  
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Az apríték előállításhoz 1 db aprítógépet és annak kiszolgálására 1 db homlokrakodó gépet 
használnak. A munkagépek használata időszakos lesz, telepen belüli anyagmozgatás 1-2 
hetente pár óra időtartamban, a darálás és kiszállítás 2 havonta 1-2 napos időtartamban fog 
történni. 
 
A telephelyen lévő berendezések és gépek karbantartása nem a telephelyen történik. 
 

4.1.3. Alkalmazott hasznosítási tevékenység  

 
A hasznosítani tervezett hulladékok nem rendelkeznek veszélyes összetevővel, alapanyagukat 
tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal.  
A telephelyen ledarált fa hulladékokból erőművi alapanyag készül, ami megfelel a vele 
szemben támasztott termék minőségi követelményeknek, ennek révén történik meg a 
hulladék státuszból való kikerülés.  
 
 
A vállalkozó által hasznosított hulladék megfelel, illetve meg fog felelni a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére 
vonatkozó előírásainak:  
 

• hő hasznosításra kerül, tehát meghatározott célra rendeltetés szerűén, általános 
jelleggel használják,  

• erőmű részére kerül értékesítésre, tehát rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,  

• A leaprított hulladékot a felhasználási célnak megfelelően minősítik, tehát az anyag 
meg fog felelni a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.  

• A hasznosított anyag használata összességében nem eredményez a környezetre vagy 
az emberi egészségre káros hatást.  

 
 

4.1.4. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok  

 
A telephelyre beérkező nem veszélyes (fa hulladék) hulladékok tárolásának pontos helye a 
csatolt helyszínrajzon jelölésre került.  
 
A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív, az hozzájárul a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben leírt hulladékhierarchia betartásával a 
Magyarországot érintő közösségi hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósításához.  
 
A telephelyen használni kívánt berendezések és gépek béreltek karbantartása nem a 
telephelyen történik.  
 
A hasznosítási tevékenység végzése során normál üzemmenet mellett veszélyes hulladékok 
nem keletkeznek.  
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Veszélyes hulladék keletkezésével csak esetleges havária helyzetben kell számolni, mely 
például a gépek meghibásodásából származhat.  
Havária esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, illetve a havária tervben foglaltak szerint kell 
eljárni. 
 
Települési szilárd hulladék  
A munkavégzés helyén a dolgozók kommunális (települési szilárd) hulladékának 
gyűjtőedénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása megoldott. 
 

4.2 Vízvédelem  

 
Felszíni vizek  
A hulladékgazdálkodási tevékenyég nem gyakorol kedvezőtlen hatást a felszíni vízfolyásokra.  
 
Felszín alatti vizek  
A hulladékgazdálkodási tevékenység nem okozhatja szennyezőanyag földtani közegbe jutását, 
így nem beszélhetünk szennyezőanyag felszín alatti vízbe történő közvetett, - illetve közvetlen 
bevezetéséről.  
A tervezett tevékenység normál üzemmenetben a felszín alatti vizekre negatív hatást 
várhatóan nem gyakorol.  
 
Vízfelhasználás  
A Kft. dolgozói részére a szükséges védőitalt palackozott víz formájában biztosítja.  
 
Fúrt kút nem található a tervezési területen. A hulladék kezelési tevékenységnek nincs 
technológiai vízigénye.  
 
Szennyvízelvezetés  
A telephelyen mobil WC kerül elhelyezésre, amit a szolgáltató ürít és tisztít.  
Technológia szennyvíz a tevékenység végzése során nem keletkezik.  
 
Csapadékvíz-elvezetés 
A telephelyre hulló csapadék víz a tervezni kívánt tevékenység jellegéből adódóan 
szennyezettlen marad, mely a telephelyen belüli zöld felületeken elszikkad. Csapadékvíz-
elvezető árok nem kerül kialakításra, élővízbe történő bevezetés nem kerül kialakításra. 
 

4.3 Levegő, levegőtisztaság-védelem  

 
A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség 
védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.  
 
Kivitelezési munkák nem kapcsolódnak a tevékenységhez, csak a technológiához szükséges 
tereprendezés és mobil konténer telepítése történik.  
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A tárgyi telephelyen levegőterhelő tevékenység a szükséges engedélyeztetési eljárások 
lefolytatása után megkezdeni kívánt, fahulladék darálás során működő szállító, rakodó gépek 
kipufogógáz kibocsátásából illetve felületi kiporzásból származhat.  
A telephelyen légszennyező-pontforrások üzemeltetése nem tervezett, ezért külön 
levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
A telephelyen kijelölésre került az a terület, ahol a legnagyobb környezetterheléssel járó 
tevékenységet végzik, a hatástávolságot ezért innen határoztuk meg. Keleti irányban fekvő 
legközelebbi lakóház a Rákóczi u.58 sz. ; 541/12 hrsz. alatti ingatlan lakóépület É-i homlokzata, 
amely légvonalban 145 m-re és a Rákóczi u.56 sz. ; 541/6 hrsz. alatti ingatlan lakóépület É-i 
homlokzata, amely légvonalban 145 m-re van a fadarálási helytől. D(K)-i irányban a Rákóczi 
u.54 sz. ; 459/8 hrsz. alatti ingatlan lakóépület É-i homlokzata 161 m. Nyugati  irányban Arany 
János utca 28.sz. 529 hrsz. alatti ingatlan lakóépülete) védendő homlokzata, amely 
légvonalban kb. 190 m-re fekszik a fadarálási hely közeli pontjától.  
Védendő terület továbbá a Hrsz. 539 telken lévő temető területe. Ez a tervezett manipulációs 
helytől 100 m távolságban van telekhatáron. 
 

 
 
 A védendő terület besorolása Lf – falusisas lakóövezet. A vizsgált telephely és a védendő 
objektumok között beépítetlen terület és egyéb gazdasági terület van, ahol állattartás és 
asztalosipari tevékenység történik. 
  
A levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete alapján a területre 
vonatkozó határértékek az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan (μg/m3): 
 

Szennyező 
anyag  

Veszélyességi 
fokozat  

60 perces  
hat. ért.  

24 órás hat. 
ért.  

Éves hat. ért.  

Kén - dioxid  III.  250  125  50  
Szén - monoxid  II.  10000  5000  3000  
Szálló por  III.  50*  50  40  
Nitrogén - 
oxidok  

II.  100  85  40  

 
A légszennyező hatás vizsgálatához a technológiai folyamatot 2 fő tevékenységre bontottam:  

• Hulladékkezelés  

• Szállítás  
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4.3.1 A hulladékkezelés során alkalmazott gépek légszennyezése  

 
A munkafolyamat levegőtisztaság-védelmi szempontból történő vizsgálatához a 
környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapotot vettük alapul, amikor 
legtöbb gép együttesen, párhuzamosan működik a telepen. Az alábbi adatok Megbízó 
adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra. Megjegyzendő, hogy a telephelyen 
darálás csak alkalomszerűen történik évi 2-3 alkalommal, beérkező anyagmennyiségtől 
függően.  
 
A hulladékkezeléshez használható gépek, berendezések  

• Caterpillar homlokrakodó gép  

• Albach Diamant 2000 önjáró diesel faaprító  

• Szállító teherautók  
 
A vizsgálatot környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre végeztük amikor a 
darálás és az ahhoz kapcsolódó rakodás mellett, hulladék szállítási is van.  
Az üzemelés kizárólag nappali időszakban történik napi 8 órás műszakban. Az aprítás és 
kiszállítás két havonta pár napos időintervallumban történik. 
 
Munkagépek légszennyezése 
A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó, levegőterhelést okozó munkagépek és 
üzemanyag (gázolaj) fogyasztásuk: 
Típus  Üzemóra / 

nap  
Fogyasztás  Fogyasztás  Fogyasztás  

 h  l/h l/nap  kg/nap 
1 db homlokrakodó gép (L1)  6  12  72  61,2  
1 db fadaráló (L2)  6  60  360  306  
1 db teherautó (L3)  2  10  20  17  
összesen:  384,2  384,2 

 
A tevékenység során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva, 8 órás műszakra 
vonatkoztatva: 
 
Légszennyező 
anyagok  

Fajlagos 
kibocsátás  

Üzemanyag 
fogyasztás 

Kibocsátott légszennyező anyag  

kg/t  kg/t  kg/nap  kg/nap mg/s  g/h  
CO  32,00   

 
384,2 

12,29  426,89  1536,80  

SO2  7,70  2,96  102,72  369,79  
NOx  4,40  1,69  58,70  211,31  
CH  1,00  0,38  13,34  48,03  
szilárd anyag  6,00  2,31  80,04  288,15  

 
Az alábbiakban bemutatom a telephelyen alkalmazott gépek és szállítóeszközök 
kibocsátásából adódó légszennyező anyag immissziót és a kialakuló hatásterületeket.  
A munkaterület felszínéről és a rakodás során felszabaduló port (TSPM) 200 mg/s értékben 
határoztuk meg műszaki becslés alapján.  
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A felületi kiporzás a telephely rendszeres tisztán tartásával, szükség esetén locsolással 

csökkenthető, mint lehetséges emisszió csökkentési intézkedés.  
Csökkentési mód tovább, hogy a telepvezető felügyeli a rakodási folyamatokat, figyelemmel 

tartva a helyes technológiát (ejtés helyett lehelyezés), és a szállításkori takarást. 

 

4.3.2  Források és kibocsátási adatok 

 
Éghajlati viszonyok  
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,7 m/s-nak 
vehető. A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i terjedési irányt vettünk 
figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 
méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, 
szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-
2015 között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a 
vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  
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 )  
 
Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 
vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,306. 
 
Környező terület felszíni paraméterei  
 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 0,1, mivel többnyire sík, növényzet 
borítású a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak 
tekinthető, a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 
Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 
területre interpolált 2005-2016. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így 
döntően a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg.  
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a 
háttérterhelés különbsége. 
 
Levegőszennyező 
anyag  

Határérték (μg/m3)  Háttérterhelés 
(μg/m3)  

Terhelhetőség 
(μg/m3)  

SZÉN-MONOXID  10 000,0  548,8  9 451,2  
KÉN-DIOXID  250,0  5,8  244,2  
NITROGÉN-
OXIDOK  

200,0  37,5  162,5  

SZÁLLÓPOR-PM10  50,0*  28,0  22,0  
SZÁLLÓPOR-TSPM  100,0*  28,0  72,0  
* 24 órás határérték 
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4.3.3 Hatástávolság meghatározás számítási eredményei  

 
Hatásterület határának feltételei  
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 
mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület:  

a) az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb,  
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték 
és az alap légszennyezettség különbsége),  
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 
koncentrációértékek által meghatározott terület  

 
A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 
meghatározását az JNSZM KH KTFO Hatástávolság 8.0.0.4. szoftver segítségével végeztük el, 
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta 
a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
 
Fakus Táplánszentkereszt SO2 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
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Fakus Táplánszentkereszt CO 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
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Fakus Táplánszentkereszt NOX 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
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Fakus Táplánszentkereszt PM10 
 
24 órás átlagterheltség maximuma 
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Fakus Táplánszentkereszt TSPM 
 
24 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A forrás fizikai magassága:                        1 m                                                
Véggázok kilépési térfogatárama:                   120 m3/h                                           
A kürtő kilépési átmérője:                         0.08 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      220 °C ===>  493.15 K                              
A környezeti levegő hőmérséklete:                  20 °C ===>  293.15 K                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                             
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.80 m - ritkás erdő alacsony (9 m) fákkal     
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3.6 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 
m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Összes szilárd, TSPM                               
24 órás határérték:                                200 µg/m3                                          
A vizsgált terület alapterheltsége:                28 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     720 g/h  ===> 200 mg/s                             
A vizsgált távolság:                               120 m                                              
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 4.66 kW                                            
Effektív kibocsátási magasság:                     3.74 m                                             
 
A kürtő által okozott maximális terheltség:        191 µg/m3                                          
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A maximális terheltség távolsága:                  8 m                                                
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           37.7 µg/m3                                         
 
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               191 µg/m3                                          
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             16 m                                               
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0            12465E-11 
50              22.7868 
100             7.8047 
 

 
 
 
 

4.3.4 Levegőtisztaság-védelmi hatásterület  

 
 
Fenti számítások alapján kijelenthető, hogy beépített lakott területen nem okoz határérték 
feletti levegőterhelést a tevékenység, a munkagépek egyidejű működése esetén sem.   
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolság: 
 
 

Forrás Maximális hatástávolság 
(m) 

Hulladékkezelő telep (területi) 67 
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A levegőtisztaság-védelmi hatásterület térképen való lehatárolása. 
 

 
 

4.3.5 A szállítás levegőterhelő hatásai  

 
A beszállításra kerülő fahulladék várható napi mennyisége maximum 8-9 t, és legfeljebb évi 
250 munkanapon történik beszállítás. A tervek szerint a maximális éves mennyiség legfeljebb 
2000 tonna.  
 
A bejövő forgalom szinte jellemzően lakossági eredetű lesz, a térségben jelentkező igények 
kielégítésére.  
 
A beszállító járművek össztömege a forgalom kb. 30 % - ában 1 tonna alatti (személyautó), 50 
%-ában 1-7,5 tonna közötti (kisteherautók, utánfutós személyautók, stb.), a fennmaradó rész 
7,5 tonna feletti. A begyűjtési körzet jellemzően 20-30 km belüli.  
 
A kimenő forgalmat, eseti jellegű darálás után, kamionok adják teljes mértékben.  
 
Annak érdekében, hogy a be-és kiszállítás forgalmából adódó terhelés minimális legyen, a 
telephely megközelítése a 87-es főútról a régi vasútvonal nyomvonalán keresztül egy 
meglévő mezőgazdasági bekötőúton fog történni, így a lakott területek forgalomterhelése 
elkerülhető. A telephelyi bejárat is ennek megfelelően került kialakításra.  
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A telephely megközelítését az alábbi ábrán mutatjuk be: 
 
 

 
 
Tekintettel arra, hogy a telep jórészt helyi igényeket elégít ki, a megközelítés a lakott területet 
elkerüli, a 87-es út forgalmát pedig kimutatható mértékben nem változtatja meg, így részletes 
közúti immissziós számítás nélkül is kijelenthető, hogy a tervezett tevékenységhez 
kapcsolódó szállítás nem okozhat lakott területen belül határérték feletti terhelést. 
 
 
 

4.4 Zajkibocsátás, zajterhelés, zaj elleni védelem  

 
A fejezet célja a jelenlegi környezeti állapot bemutatása, a beépítés értékelése zaj- és rezgés 
elleni védelem szempontjából, a telephelyen tervezett hulladékkezelési tevékenysége után 
kialakuló körülmények között várható zajkibocsátás bemutatása.  
 
Meghatározásra kerül az érintett terület jellemző zajhelyzete, a telephelyen folytatni kívánt 
tevékenység zajkibocsátása, melyek figyelembe vételével értékelésre kerül a várható 
környezeti zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál, lehatárolásra kerül a zajvédelmi 
hatásterület, szükség esetén javaslatok kerülnek megfogalmazásra az esetleges káros hatások 
mérséklésének módjára (pl. üzemidő csökkentés, zajvédő fal létesítése, stb...).  
 

4.4.1 A telephely környezetének bemutatása 

 
A telephely Táplánszentkereszten észak-nyugati részén található beépítetlen zöldövezeti, 
önkormányzati tulajdonban lévő 541/13. hrsz-ú területen. A telephely közvetlen 
környezetében északról és nyugatról mezőgazdasági területek keleti irányban egy 
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asztalosműhely, a település távolabbi déli és délnyugati, valamint keleti irányába Falusias 
lakóövezet (Lf), valamint déli irányban egy temető található.  
 
 
 
Határértékhez való besorolások  
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajterhelési határértékeket a zajtól 
védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, a következők 
szerint: 
 

 
 

A B C 

1 zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

éjjel 22-06 óra 

2 Üdülőterület, különleges területek közül 

az egészségügyi területek 

45 35 

3 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 

55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

 
 
Fentiek alapján a legközelebbi lakóépület homlokzata előtt 2 m-re kell teljesülnie a táblázat 2. 
pontjában sorolt határértékeknek, ami lakóterületen nappal 6-22 óra közötti 8 óra megítélési 
időre: LTH = 50 dBA., éjszaka 22-6 között 40 dBA, de éjszaki üzemeltetés nem lesz.  
 

4.4.2 A kivitelezés alatt várható zajterhelés  

 
A hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan kivitelezési munkák tereprendezésből 
állnak, a telepengedély kérelemhez az alapvető műszaki követelmények kialakítása már 
megtörtént. További építési zajterheléssel nem kell kalkulálni.  
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4.4.3 Az üzemelés alatt várható zajterhelés meghatározása 

 
Vonatkozó alkalmazott jogszabályok és szabványok:  
- 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet - a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól  

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról  

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EÜM rendelet - a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték 
megállapításáról  

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

- 29/2001. (XII. 23.) KÖM-GM együttes rendelet – egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről  

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet - egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról  

- ÚT 2-1.302 – Közúti közlekedési zaj számítása  

- MSZ-13-111-85 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 
határérték meghatározása  

- MSZ 18150-1 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

- MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban  
 
Védendő objektumok  
 
A rendelet előírásai alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 
tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy 
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.  
 
Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő objektum a telephely tevékenységére 
zajvédelmi szempontból jellemző manipulációs területtől (itt történik a darálás) keleti 
irányban fekvő legközelebbi lakóház a Rákóczi u.58 sz. ; 541/12 hrsz. alatti ingatlan lakóépület 
É-i homlokzata, amely légvonalban 145 m-re és a Rákóczi u.56 sz. ; 541/6 hrsz. alatti ingatlan 
lakóépület É-i homlokzata, amely légvonalban 145 m-re van a fadarálási helytől. D(K)-i 
irányban a Rákóczi u.54 sz. ; 459/8 hrsz. alatti ingatlan lakóépület É-i homlokzata 161 m. 
Nyugati  irányban Arany János utca 28.sz. 529 hrsz. alatti ingatlan lakóépülete) védendő 
homlokzata, amely légvonalban kb. 190 m-re fekszik a fadarálási hely közeli pontjától.  
Védendő terület továbbá a Hrsz. 539 telken lévő temető területe. Ez a tervezett manipulációs 
helytől 100 m távolságban van telekhatáron. 
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A védendő területek  besorolása Lf – falusisas lakóövezet, temető, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–
EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 1.sz. 
melléklete alapján besorolása Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület,  a határérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB (LTH) az LAM megítélési szintre. 
 
A telep csak nappali időszakban üzemel.  
A telephely megítélése szempontjából a meghatározó pont a temető kerítésvonala. A 
lakóépületek távolsága  minden irányban nagyobb, valamint a lakóépületekhez tartozó 
épületrészek és egyéb épületek árnyékoló hatása is csökkenti megítélésipontok terhelését.   
 
 
 

4.4.4 A tevékenység zajterhelése  

 

A hulladékkezelés során 
használt gépek, zajkeltő 

eszközök felsorolása, 

Üzemóra / nap Jellemző 
hangteljesítmény szint 

Típus [h] [dB/A] 

1 db homlokrakodó gép (L1) 3 101 
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1 db fadaráló (L2) 6 103 

1 db teherautó (L3) 2 90 

 
 
A tevékenység zajvédelmi hatásának megítélése szempontjából további lényeges 
szempontok: 

- A telephely nyitvatartása hétköznapokon és legfeljebb szombaton napközbeni 
időszakban lesz. Ezalatt történhet beszállítás a telephelyre. 

- Hetente egy napot fog 4-5 óra időtartamban a telephelyen munkát végezni egy 
homlokrakodó, aminek feladata a behordott anyag összetolása, felhalmozása. 

- Darálás két havonta legfeljebb 2 napon 6 h/nap időtartamban, nappali időszakban 
fog történni, egyidejűleg kiszállítják a darált faaprítékot is. Zajhatás szempontjából ez 
a legkedvezőtlenebb állapot. A homlokrakodó gép a darálógéppel (Albach Diamant 
2000) együtt, azt kiszolgálva 3h/nap intenzitással  üzemel a darálási napokon. 

 
A vizsgálatot környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre végeztem, 
párhuzamos gépműködésre, amikor a gépek csak a kötelező pihenőidőkre, 
üzemanyagfeltöltésre, átpozicionálásra állnak le a munkával.  
A telep gépeinek zaját, a megítélési ponttól mért relatív nagy távolság miatt pontszerűnek 
tekintettem.  
A forráscsoport egyenértékű hangteljesítményszintje (LWeq) – üzemidőket figyelembe véve:  
 
LWeq=10 x lg (1/t) Σ (ti x 10 0,1 x Lt) 
 
Ahol Lt- a gépek eredő hangteljesítményszintje  

t – a teljes munkaidő  
ti – a gépre vonatkozó működési idő  

 

Zajforrás 
megnevezése 

Hangteljesítményszint 
[dB(A)] 

Üzemidő 
[h] 

Vonatkoztatási 
időtartam [h] 

Eredő 
hangteljesítmény 

[dB(A)] 

  ti 
 

T 
 

LWeq 

1 db 
homlokrakodó 

gép (L1) 

103 3   

1 db fadaráló 
(L2) 

101 6   

1 db 
teherautó (L3) 

91 2   

   8 103 

 
A hangforrásoktól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védendő terület 
határán, mint megítélési ponton  fellépő hangnyomásszint számítására:  

Σ Lt = Σ LWeq + KIr + KΩ - Σ ΔK 
ΣΔK = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke 

ahol:  
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Σ LWeq  az összesített zaj teljesítményszintje  
KIr  a zajforrás iránytényezője: aszimmetrikus berendezés -3 dB 
KΩ a sugárzási térszög miatti korrekció : +3 db, félgömb 
Kd  a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11 

(pontszerűnek tekintve a forrást)  
KL  a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st  
Km  a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,  
Km = 4,8 – 2hm/st (17+300/ st)  
Kn  a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció  
KB  a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció  
Ke  a zajárnyékolás miatti korrekció  
 
Megjegyzendő, hogy a védendő objektumok és telepi gépek környezetében konténer, 
erdősáv, apríték depók és melléklépületek találhatók, melyek tovább csökkentik a 
zajterhelést, de ezt a számításba nem vettük figyelembe. 
 
Várható zajterhelés a temető telekhatárán (nappal): 
 

Vizsgált 
pont  

LW  st  Kir  KΩ  Kd  KL  Km  Kn  KB  Ke  Lt  

M1  103 100 -3  3  51  0,2  4  0,5 0  0 47 

 
ΣΔK = 56 dB 
Lt = 103- 0 + 3 – 56 = 47 dB 
 
A fenti számítások alapján megállítható, hogy a gépek együttes működése során a legközelebbi 
védendő objektumnál teljesül a zajterhelési határérték: 
 

Megítélési pont  Lt  LTH  

M1  47 dB  50 dB  

 

4.4.5 Hatásterület zajvédelmi szempontú lehatárolása  

 
A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§-a írja elő.  
 
Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából a bánya és az ott folyó tevékenység 
hatásterületét a telep helyszínrajz, szabályozási terv szerinti elhelyezkedése alapján, valamint 
a folytatott tevékenység bemutatásával és környezetének zajszempontú jellemzésével 
határoztuk meg. A tevékenységhez képest a legközelebbi lakóház légvonalban min. 145 m-re 
található. A tevékenység során az üzemeltetésből származó plusz zajkibocsátással kell 
számolni, melyek az üzemi zajok kategóriájába tartoznak.  
A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – 
nappal minden irányban LAa = 33 dB. 
 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték, - Esetünkben lakóterület irányába nappal.  
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,  
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,  
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–
22:00) 45 dB.  
 
Lp = Lwe + 10 lg D – 20 lg r – 11 + Σ ∆K -képletből visszaszámolva a határértéket és a 

hatásterület nagyságát a következő táblázat tartalmazza. 

 

Irány  Rendelet 
bekezdése* 
(nappal)  

Lehatárolási 
határérték  
L /dB(A)/  

Hatásterület 
határa a 
zajforrástól /m/  

Nappal  Nappal  

Lakóterület, 
temető 

a) 40 158 

Mezőgazdasági 
területek 

a) 35 230 

 
 
Megjegyzendő, hogy a számításunk szakirodalmi adatokat, műszaki becsléseket tartalmaz, 
pontosabb zajhatásterület lehatárolás zajméréssel lehetséges csak. 
 
A zajvédelmi hatásterület ábrázolása  
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4.4.6 Zajkibocsátás – a szállításra visszavezethető zaj  

 
A környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM rendelet 3. számú melléklete szerint a vonatkozó határértékek a következők: 
 

 
 
 

Területi funkció 

Határérték (dBA) 
 
Gyűjtőút; összekötőút; 
bekötőút; egyéb közút…  

Autópálya, autóút, I. 
rendű főút, II. rendű 
főút 

06-22 óra  22-06 óra  06-22 óra  22-06 óra  

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi 
terület, védett természeti terület kijelölt 
része  

55  45  60  50  

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű)  

60  50  65  55  

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 
vegyes terület  

65  55  65  55  

Gazdasági terület és különleges terület  65  55  65  55  

 
A beszállításra kerülő fahulladék várható napi mennyisége maximum 8-9 t, és legfeljebb évi 
250 munkanapon történik beszállítás. A tervek szerint a maximális éves mennyiség legfeljebb 
2000 tonna.  
A bejövő forgalom szinte kizárólag lakossági eredetű lesz, helyi igények kielégítésére.  
A beszállító járművek összetömege a forgalom kb. 30 % - ában 1 tonna alatti (személyautó), 
50 %-ában 1-7,5 tonna közötti (kisteherautók, utánfutós személyautók, stb.), a fennmaradó 
rész 7,5 tonna feletti.  
A kimenő forgalmat, eseti jellegű darálás után, kamionok adják teljes mértékben.  
 
Tekintettel arra, hogy a telep jórészt helyi igényeket elégít ki és annak forgalma a környék 
útjain eddig is jelen volt, részletes közúti immissziós számítás nélkül is kijelenthető, hogy a 
tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítás várhatóan nem okoz lakott területen belül 
határérték feletti terhelést. 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az 
útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja. Fentiek alapján 
megállapítható, hogy normál üzemben, csak napi néhány autó elhaladását generálja a 
tevékenység, melynek nagy része a környék közútjain eddig is jelen volt, így részletes 
számítások nélkül is megállapítható, hogy az útvonalak mentén, a kapcsolódó szállítási 
tevékenységnek a környezetre jelentős hatása várhatóan nem lesz. 
 

4.5 Monitoring rendszer  

 
A telephelyen belül nem szükséges talajvíz monitoring rendszer kialakítása, mivel az ott 
folytatni tervezett tevékenység nem indokolja azt.  
Bármilyen jellegű haváriát haladéktalanul be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 
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MELLÉKLETEK 

 
 

- Áttekintő helyszínrajz 1:5000, 1:2000 
 
- Részletes helyszínrajz 

 
 



Telephely áttekintő

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 05. 23.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

0 1 : 2500 125 m

Hírközlés
Szénhidrogén
Távhő
Villamos energia
Vízellátás
Vízelvezetés



Táplánszentkereszt 1:2000
Zöldhulladék kezelő 541/13 hrsz

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 06. 23.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

0 1 : 2000 100 m

Hírközlés
Szénhidrogén
Távhő
Villamos energia
Vízellátás
Vízelvezetés



 

Táplánszentkereszt Zöldhulladék kezelő helyszínrajz M 1:1000 

Táplánszentkereszt 541/13 hrsz. 

 

Manipulációs és közlekedési terület 


