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1. BEVEZETÉS 

 

A PLAN KG Kft. a jelenleg nem veszélyes hulladékok (fém, papír, műanyag stb.) 

kereskedelmével, gyűjtésével és előkezelésével (válogatás, darabolás, bálázás), 

szállításával valamint veszélyes hulladék gyűjtésével, kereskedelmével foglalkozik az 

Eger- Felnémet, Tárkányi u. telephelyén. A Társaság hulladékgazdálkodási 

engedélyeinek megújításához, valamint a tevékenység kapacitásának bővítéséhez a 

2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény és a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet változásai 

kapcsán szükséges előzetes vizsgálat lefolytatása. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm rendelet 3. melléklete 108. pont 
alapján a „Fémhulladék-gyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az 
autóroncstelepeket)” a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenység 5 tonna/nap kapacitástól.  

Az engedélyezni kívánt tevékenység kapacitása 200 t/nap, 50.000 tonna/év fém hulladék 
gyűjtése, előkezelése. 

A PLAN KG Kft. a Titán Csillag Kft. -t bízta meg a szükséges előzetes vizsgálati 

dokumentáció elkészítésével.  
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2. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők: 

 

Neve: Titán Csillag Kft. 

Székhelye: 3528 Miskolc, Kisfaludy u.3. 

 

Nagy Mihály ügyvezető,  

Környezetvédelmi szakértő 

Környezetvédelmi szakértői eng.sz.: SZÉM 8-05 1677 

 

Neve: ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  

Székhelye: 3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 

Diószegi Sándor ügyvezető, okl. gépészmérnök,  

Zaj és rezgésvédelmi szakértő 

BAZ megyei mérnök kamara szakértői reg. szám: 05-0138 

Szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

Kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

Érvényesség ideje: 2019. 05. 06. 
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 Az érdekelt adatai 

 

Név:  PLAN KG Újrahasznosítható-hulladék Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Székhely:   3300 Eger- Felnémet, Tárkányi u. 

Telephely:    3300 Eger- Felnémet, Tárkányi u. 

Helyrajzi szám:  1164/3,4,5,6, 1164/10,11 

KSH azonosító szám: 11964287-4677 -113 -10 

Adószám:    11964287-2-10 

Cégjegyzékszám:   10-09-024028 

KÜJ: 100386752 

KTJ: 100899253 

 

1. sz. táblázat A telephelyre vonatkozó engedélyek 

Engedélyszám 

Engedé

lyező 

hatósá

g 

Engedély tárgya 
Kiadás 

dátuma 
Érvényes 

14/9418-8/2013 OKTVF  Nem veszélyes 

hulladék 

kereskedelmi és 

szállítási engedély 

2014.02.05. 2019.01.2

3 

14/9529-

15/2013 

OKTVF  Veszélyes hulladék 

kereskedelmi és 

szállítási engedély 

2014.05.13. 2019.05.3

1 

1257-3/2014 ÉMIKTF Nem veszélyes 

hulladék előkezelési 

engedély 

2014.04.18. 2019.04.3

0 

1148-5/2014 ÉMIKTF Veszélyes hulladék 

gyűjtési engedély 

2014.03.21. 2019.03.3

1 
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HE-

02/KVTO/05042

-6/2017 

Heves 

Megyei 

Kormán

yhivatal 

Nem vesz. hulladék 

kereskedelem 

tárolás 

  

20320-2/2017 Eger 

MJ. 

Város 

PMH. 

Telepengedély  2017.12.04 határozatl

an 

FE000041 NAV Fémkereskedelmi 

engedély 

2014.02.10.  

36810-2/2002 Eger 

Megyei 

Jogú 

Város 

Jegyzőj

e 

Működési engedély 2002.11.26. határozatl

an 

 

Az érdemi ügyintéző: 

 

Titán Csillag Kft. -  Nagy Mihály  

Környezetvédelmi tanácsadó 

 

Elérhetőség:   3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3. 

Telefon:  70/364-1982 

 

A telephely átnézeti és részletes helyszínrajzát a melléklet tartalmazza. 

A folytatni kívánt tevékenység 

 2012. évi CLXXXV törvény 2 § 17. pontja alapján gyűjtés (termelőtől, 

begyűjtőtől a hulladék átvétele) 

 2012. évi CLXXXV törvény 2 § 41. pontja alapján szállítás (saját gépjárművel, 

vagy vasúton) 

 Előkezelés 

 R12    Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-

kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző 

előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően 
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végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés); 

 R13    Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a 

képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az 

átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást 

jelenti). 

 Kereskedelem 

A Kft. a telephelyén a hulladékot átveszi, tárolja, előkezeli.  

A papír és műanyag hulladékok bálázásra kerülnek. 

Veszélyes hulladékok (ólomakkumulátor, elektronikai hulladékok) gyűjtését végzi a Kft. 

Megfelelő rakomány összegyűjtése után a hulladék értékesítésre és elszállításra kerül saját 
gépjárművekkel, vagy vasúton. 

A hatósági igazgatási szolgáltatási díj a 14/2015. (XII.27.) FM rendelet I. sz. melléklete 

alapján az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díj összege 250.000 Ft.  Az 

igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot mellékeltük. 

 

 Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja és tárgya: 

 

PLAN KG Újrahasznosítható-hulladék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. fémhulladék 

gyűjtéssel, előkezeléssel (válogatás, darabolás, bálázás) kíván foglalkozni az Eger- 

Felnémet, Tárkányi u. címen található telephelyén, 5 tonna/nap kapacitást meghaladóan. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm rendelet 3. melléklete 108. pont 

alapján a „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az 

autóroncstelepeket)” a kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles tevékenység 5 tonna/nap kapacitástól.  

A tanulmány célja a tervezett hulladékgyűjtési, kezelési tevékenység környezeti 

hatásainak bemutatása, becslése, környezeti hatásterületek lehatárolása, a káros 

hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok 

megfogalmazása, valamint az új létesítés megvalósítását környezetvédelmi szempontból 

esetlegesen kizáró okok felderítése. A tanulmány során számításba vettük a jelenleg és 

a jövőben is végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési, 

valamint a veszélyes hulladék kereskedelmi tevékenység környezeti hatásait is. 

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett előzetes vizsgálat során a rendelkezésre álló 

adatok és ismeretek felhasználásával elvégeztük a jelenlegi állapot vizsgálatát. Ezt 
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követően a rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk alapján előzetesen 

becsültük a tervezett technológia telepítése, működése, felhagyása, továbbá a haváriák 

következtében létrejövő hatásokat, valamint a környezet állapotában várható 

változásokat. Megvizsgáltuk a tervezett tevékenység folytatásához szükséges ún. 

kapcsolódó műveletek hatásait is. 
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 A vizsgálat elkészítésének jogszabályi háttere 

Az előzetes vizsgálat lefolytatását, illetve az annak eredményeit összegző jelen előzetes 

vizsgálati dokumentáció összeállítását a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezeti engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Kormány rendelet előírásai 

szerint, illetve a jelenleg hatályos egyéb szakterületi környezetvédelmi jogszabályok és 

szabványok szerint végeztük el. Az alkalmazott szakterületi jogszabályok az 1995. évi 

LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló kerettörvény mellett a 

következők. 

 

Veszélyes anyagok és készítmények 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

18/2006 (I.26) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről  

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

Levegő tisztaság védelem 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

23/2001.(XI.13.) KöM rendelet a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről 

10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony 

szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

Vízminőségvédelem 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
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28/2004 (XII.25) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

27/2005 (XII.6) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

Hulladékgazdálkodás 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

440/2012 (XII.29) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

444/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 

443/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

Talajvédelem 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

Zaj, rezgés 

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól  

93/2007 (XII.18) KvVM rendelet zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008 (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet zaj- és rezgésterhelési határérték 

megállapításáról 

280/2004.(X.20.) Kormány rendelet a környezetvédelmi zaj értékeléséről és kezeléséről 

29/2001. (XII.23.) KöM–GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 



PLAN KG KFT. EGER  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

13 

 

 A felhasznált adatok és az alkalmazott módszerek értékelése, 

bizonytalanságok 

 

Az előzetes vizsgálat lefolytatása során döntően a Megbízó által történő adatszolgáltatás 

alapján értékeltünk. A tervezett volumenű tevékenységből származó hulladékok és 

másodnyersanyagok mennyisége, illetve a tevékenységgel együtt járó hatások a Titán 

Csillag Kft. és szakértője által végzett korábbi fémhulladék kezelő telepek 

környezetvédelmi felülvizsgálati, ill. előzetes vizsgálati eljárások során tapasztaltak 

alapján számolható, illetve becsülhető.  

A tanulmány elkészítéséhez felhasznált egyéb tanulmányokra, adatbázisokra, 

megalapozó anyagokra és azok forrásaira az adatok közlésének helyén hivatkozunk. 

Az előzetes vizsgálat során alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának 

előnyeit, az előrejelzések érvényességi valószínűségét, a hatások és vizsgálati 

eredmények értékelésénél felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat 

és bizonytalanságokat – amennyiben van ilyen – az adott fejezetben ismertetjük. 
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3. ALAPADATOK 

 A tevékenység, létesítmény célja és szükségessége  

 

A hulladékgazdálkodási alapelvek között megfogalmazott célok között kiemelt szerepet 

kapott a keletkező hulladékok minél nagyobb mértékű visszagyűjtése, újrahasznosítása. 

A Társaság tevékenységének célja, hogy a térségben keletkező hasznosítható fém és 

egyéb hulladékokat összegyűjtse, hasznosításra előkészítse, előkezelje. 

Fontos cél, hogy csökkenjen a települési hulladékba kerülő hasznosítható hulladékok 

mennyisége, növekedjen a hasznosított hulladék mennyiség. Az átvett hulladékok 

mennyiségének alakulása azt mutatja, hogy a begyűjthető hulladékok mennyisége 

növekszik. 

 

 A tervezett tevékenység telepítési, technológiai változatai 

A tevékenység végzése szempontjából a vizsgált hely kedvező adottságú, hiszen a 

telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végeznek. A hulladékok 

fogadásához válogatásához, darabolásához, bálázásához a szükséges infrastruktúra, 

berendezések rendelkezésre állnak, a hulladékok be- és kiszállítása megfelelően 

biztosítható közúton és vasúton egyaránt. A fémhulladék gyűjtés, előkezelés 

tevékenységet kisebb kapacitással jelenleg is végzi a Társaság az telephelyen.  

A vizsgálat során más lehetőségek, más telephely vagy technológia nem merült fel. 

 

 A tevékenység alapadatai 

 A tevékenység volumene 

A tervezett tevékenység kapacitása: 

Fémhulladék gyűjtése, előkezelése:   50.000 tonna/év, 200 t/nap 

 

Egyéb, nem a jelen engedélyeztetéshez kötött, a telephelyen folytatott tevékenységek 

Papírhulladék:      5.000 t/év 

Műanyag hulladék:     500 t/év 

Fa hulladék:      500 t 

Elektromos és elektronikus hulladék:  5.00 t 

Nem veszélyes hulladékok összesen:   56.500 t 

Veszélyes hulladék összesen:    1000 t/év   
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 Gyűjteni, előkezelni kívánt hulladék fajtái és mennyisége 

2. sz. táblázat: Nem veszélyes hulladékok 

Azonosító  

kód 
Hulladék megnevezése 

Hulladék 

mennyisége 

(tonna/év) 

Fémek 

02 01 10 fémhulladék 

50.000 

11 05 01 Kemény cink 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 

12 01 02 vasfém részecskék és por 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 

12 01 04 nemvas fém részecskék és por 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem 

folyadékot, sem más veszélyes összetevőt 

16 01 17 Vasfémek 

16 01 18 nem-vas fémek 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 

17 04 06 ón 

17 04 07 fémkeverékek 

17 04 11 Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 
19 10 01 vas- és acélhulladék 

19 10 02 nem-vas fém hulladék 
19 12 02 fém vas 

19 12 03 nem-vas fémek 

 
20 01 40 fémek 

Papírhulladék 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 
5.000 

19 12 01 papír és karton 

20 01 01 papír és karton 

Műanyagok 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket ) 

500 

07 02 13 hulladék műanyagok 

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag 

forgács 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

16 01 19 műanyagok 

17 02 03 műanyag 

 
19 12 04 műanyag és gumi 

20 01 39 műanyagok 
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15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási 

hulladékok 
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

Fa hulladékok 

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez 

darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 

01 04-től 
500 

15 01 03 fa csomagolási hulladékok 

17 02 01 fa 

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 

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

Elektromos és elektronikus hulladékok 

 16 02 14 használatból kivont berendezések, amelyek 

különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól 

 

500 

 
 16 02 16 

 használatból kivont berendezésekből eltávolított 

anyagok 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 

01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 

kódszámú hulladékoktól 

 Nem veszélyes hulladékok összesen: 56.500 

3. sz. táblázat: Veszélyes hulladékok 

EWC 

kódszáma 
Hulladék megnevezése 

Mennyisége 

(tonna/év) 

16 06 01* Ólomakkumulátor 240 

16 06 02* Nikkel kadmium elemek 10 

16 02 11* klór-fluór-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) 

tartalmazó használatból kivont berendezések 
150 

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont 

berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 

16 02 13-ig felsorolt tételektől 

150 

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított 

veszélyes anyagok 
150 

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett 

berendezések  
150 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú 

hulladékoktól  

150 

 Veszélyes hulladékok összesen: 1000 
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 A tevékenység megkezdésének várható időpontja, kapacitás kihasználás 

tervezett időbeli megoszlása  

A tevékenységhez nagyobb kapacitáson történő megkezdéséhez nincs szükség 

beruházásra, így az előzetes tanulmány elbírálása és a hulladékgazdálkodási engedély 

jogerőre emelkedésekor azonnal megkezdhető.  

 A tervezett tevékenység helye, területigénye, a terület jelenlegi 

településrendezési besorolása. 

A tervezett tevékenységet a Társaság a 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi u. 1164/3,4,5,6, 

1164/10,11 hrsz. alatti meglévő telephelyen kívánja végezni. 

A telephely megközelítése a volt HAEV telephelyet D-i oldalon övező ipari útról a 

telephely kapuin keresztül történhet. A hulladékok elszállítása is általában ezen az 

útvonalon történik. 

A telephelyeket az É-ÉNy-i oldalon a MAV 87. számú, Eger- Szilvásvárad-Putnok közötti 

vasútvonal, valamint a környező iparterületek iparvágányai (Berva-völgy fele tartó 

iparvágányok), EK-i oldalon egy betonüzem, DK-i oldalon a Tarkanyi-patak határolja. A 

telephely környezetére az ipari jellegű beépítés, valamint az ipari területhasználat 

jellemző. A PLAN KG Kft. telephelye önmagában ipari területnek minősül. A terület az 

Eger Megyei Jogú Varos településrendezési, településszerkezeti terve szerint a 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kategóriába van sorolva. A telephely területe 

a szabályozási terv alapján „Gksz” jelölésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

kategóriába es a „KoU-5” jelölésű egyéb közlekedési terület kategóriába van sorolva. A 

tevékenység végzéséhez településrendezési terv módosítására nincs szükség. Jelenleg 

a területen a tervezett tevékenység egy részét- fémhulladék gyűjtés, előkezelés- kisebb 

kapacitással végzi a Társaság. 

 

 A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények: 

A telephelyen jelenleg is végeznek fémhulladék és egyéb hulladék gyűjtést, előkezelést, 

amelyre az alábbi meglévő létesítmények szolgálnak.  

 

4. sz. táblázat: tevékenység megvalósításához rendelkezésre álló létesítmények 

Hulladék megnevezése Tárolóterület nagysága 

(m2) 

Egyidejűleg tárolható 

mennyiség (t) 
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A telephely területe 19.125   

Vasfémek 5.000  5.000 

Nemvasfém 500 raktár 500 

Műanyag 200 100 

Papír 1000 2000 

Üveg 50 10 

Elektronikai hulladék 10-30 m3-es konténerek 30 

Fa hulladék 500 100 

Veszélyes hulladék 

üzemi gyűjtőhely 

15 
50 

 

A tervezett fémhulladék előkezelési műveleteket a meglévő telephelyen és 

létesítményekben kívánják végezni.  

A technológiához szükséges és rendelkezésre álló gépek, berendezések: 

 

 4 db forgórakodó gép 

 1 db rakodó gép (ZEPPELI ZL6P homlokrakodó) 

 3 db villás targonca 

 1 db Mazda B2200 tgk. 

 1 db Iveco daily tgk. 

 1 db Scania tgk. 

 1 db DAF tgk. 

 2 db Mercedes Benz tgk. 

 5 db MAN tgk. 

 5 db pótkocsi 

 1 db Bálázó gép (IKR-Bábolna típusú papír bálázó) 1,5 t/h 

 1 db hidraulikus olló 

 kézi szerszámok (lángvágó, flex) 

 1db 60 tonnás hídmérleg,  

 1 db tolósúlyos mérleg,  

 mobil ollózó-bálázó gép időszakosan 

 

A telephelyen mozgó gépkocsik száma:  

 6 db 24 t-ás 

 4 db 18 t-ás 

 1 db 3,5 t-ás 
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A szállító jármű felszereltsége megfelel a KRESZ- ről szóló rendeleteknek, 

előírásoknak. 

 

Rendelkezik: 

 Egy, a jármű tömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék 

kitámasztó ékkel, 

 Járműszemélyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellénnyel, 

 Megfelelő mennyiségű por oltóanyagú hordozható tűzoltó készülékekkel, 

 1 db mobiltelefon  

 1 db kézilámpa 

 seprő, lapát 

 műanyag zsák 

 200 l-es zárható üres fémhordó vagy 1 db big-bag zsák 

 

A tehergépjármű karbantartását, javítását, tisztítását szakszerviz végzi. 

 

 Tervezett technológia, anyagfelhasználás: 

 

Fém hulladék gyűjtés, előkezelés 

A telephelyre a fém hulladék a cég autóival kerül beszállításra. A telephelyre beérkező 

hulladékot a telepvezető/ raktáros utasítása szerint rakják le a kijelölt helyre. Ezt 

követően rakodógép segítségével megtörténik a válogatás anyagminőségenként (lemez, 

öntvény, gyártásközi, „lakossági vegyes” stb). A válogatást követően lángvágóval 

kohászatilag „adagolható méretűvé” darabolják vagy tömörítik amennyiben szükséges. A 

feldolgozott fémhulladék kiszállítása közúton vagy vasúton történik.  
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1. sz. ábra: FÉMHULLADÉK KEZELÉS FOLYAMATÁBRÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fémhulladék 

Beszállítás 

Mérlegelés, minősítés, okmányolás 

Hídmérleg 

Tárolás 

Előkezelés: válogatás, 
bontás, darabolás,  

Tárolás 

Mérlegelés, minősítés, okmányolás Mérlegelés, minősítés, okmányolás 

Kiszállítás átvevők 
felé 

Kiszállítás átvevők 
felé 

Közúti gépjárművek Vasúti kocsik 

Rakodás 
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VÁLOGATÁS 

 

A folyamat célja 

 

A hulladékok beszállítása után manipulációs területekre kerülnek, ahol kézi és gépi 

válogatás minőségenként és lángvágással való darabolás történik. 

A folyamat célja a telepekre kevert állapotban beérkező vashulladék féleségek 

válogatása, értékesítésre való előkészítése. Az osztályozás a szabványok, vevői igények 

előírásai szerint történik. A szelektált minőségek közvetlenül értékesíthetők. 

 

A folyamat eszközszükséglete 

 

 1 db rakodógép 

 kéziszerszámok pl. lapát, villa, stb. 

 

Technológiai folyamat 

 

Válogatási folyamatot két ütemben kell végezni. Első ütem a durva válogatás, a második 

a finom válogatás. 

 

 

Durva válogatás 

 

A telepekre beérkező vashulladék lerakása a szelektív tárolásra vonatkozó előírások 

figyelembe vételével történik. 

A durva válogatással elérendő nyersanyag minőségek a következők: 

- laza lemezhulladék 

- adagolható nehéz acélhulladék 

- nem adagolható nehéz acélhulladék 

- öntvény hulladék 

- forgács hulladék 

- haszonáru 

Fenti anyagnemek jellemzőit a hatályos MSZ 2592 szabvány tartalmazza. A durva 

válogatáshoz az anyagot a rakodógép teríti, majd a válogatás kézzel történik. A 

válogatott anyag deponálását ugyancsak a rakodógép végzi. A válogatás során el kell 

távolítani az idegen, szennyező anyagokat is. 

 

Finom válogatás 
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A finomválogatás módszere a durva válogatáséval megegyezik. A finomválogatás során 

a cikkszám listában meghatározott minőségeket kell megkülönböztetni. 

 

Kohászati szempontból robbanás veszélyesek a zárt tartályok, palackok, edények. 

A válogatott minőségek tárolását konténeres vagy más módon úgy kell megoldani, hogy 

azok újra ne keveredhessenek. 

 

A munkafolyamatban résztvevő személyek 

 

A válogatási tevékenység létszámszükséglete a beérkezett anyagmennyiségektől, a 

telep nagyságától illetve lehetőségeitől függ. A rakodógép-kezelőnek a gépre szóló 

gépkezelési engedéllyel kell rendelkeznie. Valamennyi résztvevőnek a technológiából és 

biztonságtechnikai ismeretekből oktatásban kell részesülnie. 

 

 

LÁNGVÁGÁS 

 

A folyamat célja 

 

A telepre beérkező nem adagolható méretű vas hulladék adagolható méretűre vágása, 

ezzel a további felhasználás ipari előkészítése. A minőségeket a hazai és nemzetközi 

szabványok, vevői igények határozzák meg. 

A folyamat eszközszükséglete 

 

- 1 db lángvágó készlet 

- oxigén reduktor (palacktípushoz tartozó) 

- gázreduktor (gáztípushoz tartozó) 

- vágópisztoly 

- visszaszívásgátló patronok 

- oxigéntömlő 

- gáztömlő 

- oxigénpalack (egyedi vagy battériás) 

- gázpalack (pb vagy dissous) 

- palackszállító kocsi 

- tűzoltó készülék 

 

A folyamat technológiája 

 

A folyamat a vashulladék rakodógép terítésével kezdődik. Ezt követően a 

vágókészüléket üzem alá kell helyezni. A vágás megkezdésekor minden esetben először 

a gázpalack szelepét nyitjuk ki. Ezután a pillanatelzáró szelep kerekét 1/4 fordulattal 

megnyitjuk. A gáznyomás szabályozó szeleppel beállítjuk a szükséges gáznyomást. Ezt 

követően történik az oxigénpalack nyitása és a nyomásszabályozó beállítása a fenti 
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leírtakkal megegyező módon. A vágópisztoly gázszelepét kinyitjuk, hogy az esetleges 

szennyeződést a fúvókából kifújjuk. Elzárás után az oxigén nyitószelepét is kinyitjuk, és a 

kifúvás után elzárjuk. Az üzemkész vágópisztoly gázszelepét megnyitjuk, majd begyújtjuk 

a gázt, ezután az oxigénszelepet nyitjuk meg, és beállítjuk a legmegfelelőbb vágó lángot. 

A vágópisztoly égőfejét a vágandó vas széléhez 1-2 mm távolságra kb. 50 fokos 

szögben beállítjuk, és egy ponton megolvasztjuk. .Amikor az anyag megömlött, az oxigén 

mennyiséget a szabályozó billentyű lassú előtolásával megnöveljük. Ezt követően 

elvégezzük a vágást. 

 

A folyamatban résztvevő személyek 

 

A folyamatban vágókészülékenként 2 fő vesz részt. 1 fő vágó és 1 fő segédmunkás. 

A vágónak az előírt tanfolyamot igazoló bizonyítvánnyal kell rendelkezni, vizsgáznia kell 

munkavédelmi ismeretekből és a vonatkozó technológiából, valamint 4 évenként 

tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie. A segédmunkásnak technológiából és 

biztonságtechnikai előírásokból oktatásban kell részesülnie. 

 

 

BONTÁS 

 

A folyamat célja 

 

A telepre beérkező kevert fém hulladék megtisztítása az idegen anyagoktól, és 

minőségenkénti válogatása, kohászati feldolgozásra alkalmassá tétele. 

 

Bontás alá kerülnek mindazon fém hulladékok, amelyek különböző fajta fémeket vagy 

más idegen anyagot tartalmaznak. A bontást az erre kijelölt helyen, csavarozással, 

töréssel vagy vágással lehet végezni.  

 

 

DARABOLÁS 

 

Darabolásra általában a kábelek vagy a nagyobb méretű fém alkatrészek kerülnek. A 

darabolást vágókorongos daraboló géppel, hidraulikus ollóval lehet végezni.  

 

A folyamatban résztvevő személyek 

- Létszámuk a feldolgozandó anyag mennyiségétől és a telephelyi sajátosságától függ. 

- A folyamatban részt vevő dolgozóknak vizsgát kell tenniük a felhasznált 

segédeszközök (gépek) használatából (kezeléséből), a vonatkozó technológiai 

ismeretekből és biztonságtechnikából pedig oktatásban kell részesülniük. 

 

A rakodógép-kezelőknek vizsgáznia kell technológiából és biztonságtechnikából, s 

rendelkeznie kell a saját rakodógépére előírt gépkezelői bizonyítvánnyal. A 



PLAN KG KFT. EGER  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

24 

 

tehergépkocsi vezetőnek tehergépkocsi vezetői jogosítvánnyal kell rendelkeznie, s 

oktatásban kell részesülni a technológiából úgymint a segédmunkásnak. 

 

OLLÓZÁS- Daraboló –gép (mobil ollózó, bálázógép) 

 

A fémhulladék mobil ollózó gép egy félpótkocsira épített berendezés. A mobil ollózó 

berendezést tehergépjármű szállítja a feldolgozás helyszínére. A berendezés nem 

állandó tartozéka a telephelyne, azt bérlés keretében időszakosan szállítják a telepre. 

 

1. A FOLYAMAT CÉLJA 

A laza állapotban lévő lemez és autókarosszéria hulladék bálába préselése valamint 

aprítása a szállítási költségek csökkentése a jobb tárolhatóság és az adagolhatóvá tétel 

érdekében. 

2. ESZKÖZSZÜKSÉGLETE 

- 1 db ollózógép 

- 1 db rakodógép az ollózógép kiszolgálására 

 

3. TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT 

A mobil ollózó gép a felhalmozott lemezhulladék depó mellé áll és rögzíti az ollózógépet. 

A gépre szerelt rakodó daruval megtöltik az ollózó gép szekrényét. Az ollózó gép 

kezelője megkezdi a lemezhulladék tömörítését és ollózását.  

Az ollózó gép hátsó részéből folyamatosan távozik az ollózott és tömörített 

lemezhulladék. 

Az ollózott anyagot rakodógép helyezi a tárolótérre, biztonságos rakat kialakítással. 

4. A MUNKAVÉGZÉSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

- 1 fő rakodógép kezelő 

- 1 fő ollózógép kezelő 

A gépkezelőnek a munkafolyamatra vonatkozó technológiából, kezelésből és 

biztonságtechnikai ismeretekből vizsgát kell tennie, és a rakodógépre érvényes kezelői 

engedéllyel kell rendelkeznie, a technológiából és a biztonságtechnikai ismeretekből kell 

oktatásban részesülnie.  

 

A rakodógép-kezelőknek vizsgáznia kell technológiából és biztonságtechnikából, s 

rendelkeznie kell a saját rakodógépére előírt gépkezelői bizonyítvánnyal. A 

tehergépkocsi vezetőnek tehergépkocsi vezetői jogosítvánnyal kell rendelkeznie, s 

oktatásban kell részesülni a technológiából úgymint a segédmunkásnak. 
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A telephelyen végezni kívánt további tevékenységek, amelyek nem tartoznak a 

314/2005 (XII.25.) Kormány rendelet hatálya alá 

 

Egyéb nem fém hasznosítható nem veszélyes hulladékok gyűjtése, válogatása 

A Plan KG Kft. komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatást végez a szerződött 

partnereinek. A szolgáltatás keretében a szerződéses partnereknél keletkező minden 

veszélyes és nem veszélyes hulladékot elszállít. A partnereknél a keletkező hulladékok 

fajtájának és mennyiségének megfelelő konténer van kihelyezve, ahol a hulladékokat 

szelektíven gyűjthetik. A megtelt konténereket a Társaság a telephelyére szállítja. A 

gyűjtött hulladékokat egyes esetekben további válogatásnak kell alávetni, ki kell szedni a 

nem azonos anyagfajtájú összetevőket. A válogatás történhet kézzel vagy rakodógéppel.  

Veszélyes hulladékok 

A veszélyes hulladékok (legfőképpen ólomakkumulátor) gyűjtését jelenleg is végzi a 

Társaság. A gyűjtött hulladékokat a telephelyen már meglévő veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyen tárolják átadásig. A keletkező és az átvett veszélyes hulladékokat a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen gyűjtik 

kiszállításig, itt nem beszélhetünk technológiai lépésekről. 
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Papír és műanyag hulladék 

A telephelyre a papír és műanyag hulladék a cég autóival kerül beszállításra. A 

telephelyre beérkező másodnyersanyagot a telepvezető/raktáros utasítása szerint rakják 

le a kijelölt helyre. Ezt követően kézi erővel megtörténik a válogatás 

anyagminőségenként. A papír bálázó géppel fajtánként változó (300-500 kg) papírbálák 

készülnek, amelyeket a cég közúton vagy vasúton szállít a feldolgozókhoz.  

2. sz. ábra: Papír és műanyag hulladék feldolgozás folyamatábra 

 

A beérkezett 
másodnyersanyag válogatása 

A másodnyersanyagok 
bálázása 

Bálázott másodnyersanyag 
tárolása betonozott területen 

A másodnyersanyagok 
értékesítése 

Papír és műanyag hulladék 
beérkezése a telephelyre 

Beérkezett másodnyersanyag 
átmeneti tárolása betonozott 

tárolóhelyen 
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Anyagfelhasználás főbb mutatói 

A társaság telephelyén a beérkezett hulladék tárolása, hasznosítása történik.  Klasszikus 

alapanyag felhasználás, mivel nem termelő társaságról van szó, nincs, csak a rakodógép 

berendezés működtetéséhez, karbantartáshoz, anyagmozgatáshoz használnak fel 

különböző, elsősorban ásványolaj alapú segédanyagokat. A hulladékok darabolásához 

lángvágót használnak ezáltal PB gáz és oxigén felhasználás is történik. 

  Veszélyes anyagok felhasználása 

Veszélyes anyagok közül a Társaság telephelyén különböző ásványolaj termékek 

felhasználása történik.  

 

Felhasznált ásványolaj alapú anyagok: 

- Hidraulika olaj  veszély jel: Xi 

- Motorolaj  veszély jel: Xi 

- Gázolaj  veszély jel: Xi 

 

3. sz. táblázat: Hidraulikaolajok jellemző adatai 

Minőségi jellemzők Tipikus érték MOL Hidro 

32 46 68 

Sűrűség 15 ºC-on, 

g/cm3 

0,872 0,877 0,887 

Viszkozitás 40 ºC-on, 

mm2/s 

32 46 68 

Lobbanáspont 

(COC),ºC 

210 215 220 

Folyáspont, ºC -18 -15 -12 

    

 

4. sz. táblázat: A felhasznált motorolaj jellemző adatai 

Minőségi 

jellemzők 

Tipikus értékek - MOL motorolaj 

S DIESEL ST

AR 

Viszkozitási 

fokozat SAE 

10W 20W-

20 

30 40 50 15w-

40 

20W-

40 

20

W-

50 
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Minőségi 

jellemzők 

Tipikus értékek - MOL motorolaj 

S DIESEL ST

AR 

Sűrűség 20 ºC-

on, g/cm3 

0,875 0,890 0,900 0,905 0,905 0,890  0,91

0 

Viszkozitás 40 

ºC-on, mm2/s 

30 65 110 160 250 115  178 

Viszkozitás 

100 ºC-on, 

mm2/s 

5,3 8,6 119 15,8 21,2 15,5  20,0 

Viszkozitási 

index 

113 100 100 100 100 140  128 

Folyáspont, ºC -30 -27 -24 -24 -21 -27  -27 

Lobbanáspont 

(COC),ºC 

225 230 235 240 245 230  240 

TBN, mg 

KOH/g 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 

5. sz. táblázat: A felhasznált gázolaj (dízelolaj) fontosabb jellemzői 

Minőségi jellemzők Határérték 

legalább legfeljebb 

Sűrűség 15 ºC-on, g/cm3 0,82 0,86 

Cetánszám  49 - 

Kinematikai viszkozitás 40 ºC-on, mm/s 2,00 4,5 

Lobbanáspont (COC),ºC 55 - 

Kéntartalom % (m/m) - 0,05 

Hamutartalom % (m/m) - 0,01 

Víztartalom mg/kg - 200 

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási 

maradékból) % (m/m) 

- 0,30 

Összes szennyeződés mg/kg - 24 

Oxidációs stabilitás g/ml - 25 
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6. sz. táblázat: A telephelyen felhasználásra kerülő segédanyagok becsült mennyisége  

Segédanyagok éves mennyiség  

Motorolaj és hidraulikaolaj 4.000 liter 

Gázolaj 22.500 liter 

Tartályos PB gáz 8.000 kg 

Tartályos oxigén  40.000 kg 

Festék 50 kg 

Vegyi áru, tisztítószerek 100 kg 

 Veszélyes anyagok beszállítása, tárolása 

A felhasznált anyagok gépkocsin érkeznek a telephelyre a tárolásuk zárt betonozott 

raktárban történik. A hidraulika és motorolaj tárolása 200l-es hordókban, olajtároló 

helységben történik. Egyidejűleg csak a működés biztosításához szükséges készletet 

tárolnak. A gázolajat a gépjárművekbe üzemanyagtöltő állomáson tankolják. A 

hulladékok telephelyre történő beszállítása nagyrészt teherautóval történik. 

A veszélyes anyagokat kijelölt 15 m2 –es raktárhelyiségben tárolják. Az 

raktárhelyiségben a hordók alatt lemez kármentő tálca van, megakadályozandó az 

elcsepegést. A hidraulikai és motorolajat kézi pumpával fejtik át 10 l-es fém kannába, 

amelyből a veszélyes anyag a munkagépbe biztonságosan betölthető. A rakodógépekbe 

1.000 l-es IBC tartályból elektromos üzemanyagpumpával és töltőpisztollyal töltik a 

gázolajat. 

 Energiafelhasználás  

A villamos energia felhasználása  

Az éves energiafelhasználás 82.000 kW. 

Legjelentősebb fogyasztók: 

 papírbálázó 

 műhely gépei (hegesztők, kompresszor, fúrók, köszörűk, gyorsdaraboló) 

 telep világítás, irodai berendezések, villanybojlerek 

 

 Vízfelhasználás 

A technológia során ipari víz felhasználás nincs. A telephelyen a szociális igények 

kielégítésére szükséges vízmennyiséget vezetékes ivóvíz hálózatból vételezik. A 
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vízfelhasználás ill. keletkező szennyvíz mennyisége a kapacitásbővítés után sem 

változik: 830 m3 lesz.  

  Kapcsolódó műveletek 

A Társaság telephelyén egyéb hulladékok kereskedelmével és előkezelésével is 

foglalkozik a telephelyen. Ezek a tevékenységek jellegüknél és kapacitásuknál fogva 

nem tartoznak a 314/2005.(XII.25.) Korm rendelet hatálya alá. 

 

A személy és teherszállítás nagyságrendje 

Szállítás: A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, lakosság, beszállítók, de 

elsősorban a társaság saját tehergépjárműveivel szállítja be. A kiszállítás 18-24 tonnás 

tehergépjárművekkel vagy vasúton történik. 

A tevékenység során várható gépjárműforgalom: 

 személygépkocsi: 30db/nap 

 3,5 t-nál nagyobb tgk. maximum 20 db/nap 

 vasúti vagon 6 db/hónap (60 t/db) 

 

A telepre beérkező hulladékokat a telepvezető / raktáros utasításának megfelelően a 

kijelölt helyre rakodják le. 

A telephely elhelyezkedését és a szállítási útvonalakat a térképmellékleten bejelöltük. 

 

 A kiválasztott technológiánál tervbe vett környezetvédelmi 

létesítmények, intézkedések 

 

A tervezett technológiát a meglévő telephelyen részben betonozott területen (5000 m2) 

és raktárépületekben fogják végezni, így egy esetleges gép meghibásodásakor, 

olajelfolyáskor földtani közeg vagy felszín alatti víz nem szennyeződhet. Az esetlegesen 

filmszerűen olajjal szennyezett fémhulladékok (forgács, gépalaktrész) betonozott 

forgácstárolóban ill. betonozott csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerrel ellátott 

manipulációs területen tárolják. A hulladék mozgatása során havária eseménykor történő 

olajelfolyáskor sem kerülhet jelentős szennyező anyag a földtani közegbe, felszín alatti 

vízbe. A telephelyen esetleges gépmeghibásodáskor, vagy veszélyes anyag elfolyásakor 
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a „Havária Tervben” meghatározott módon, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen és 

az olajtárolóban elhelyezett kármentő eszközökkel és anyagokkal a 

környezetszennyezést azonnal lokalizálják. Az esetlegesen szennyeződött földtani 

közeget felszedik és a továbbiakban veszélyes hulladékként kezelik átadásig. A 

környezeti elem szennyezésekor a „riasztási tervnek” megfelelően értesítik a Borsod – 

Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályát. 

A keletkező és gyűjtött veszélyes hulladékok gyűjtése a jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzattal rendelkező 40 m2 –es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen fog történni 

átadásig. A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok tárolására 

(olajszármazékok), veszélyes anyagtároló helység került kijelölésre a raktárépületen 

belül. A raktárhelyiségben a hordók alatt vas kármentő tálca van, megakadályozandó az 

elcsepegést. A hidraulikai és motorolajat kézi pumpával fejtik át 10 l-es fém kannába, 

amelyből a veszélyes anyag a munkagépbe biztonságosan betölthető. A rakodógépekbe 

1.000 l-es IBC tartályból elektromos üzemanyagpumpával és töltőpisztollyal töltik a 

gázolajat. 

3.5.1. Felkészülés vészhelyzetekre 

Havária esetén bekövetkező veszélyes anyag kiömlés során a kármentés 

megkezdéséhez a következő anyagoknak állnak rendelkezésre. 

A veszélyes anyag tároló helyen szükséges kármentesítési segédanyagok: 

- a felhasznált veszélyes anyagok Biztonsági adatlapjai által előírt felitató, 

semlegesítő anyagok, 

- 0,5 m3 homok, annak szárazon tartását biztosító hordóban, zsákban 

vagy ládában, 

- lapát, 

- seprű 

- 3 db gumilap a csatornanyílások lezárására 

- 1 db üres, tetővel rendelkező acélhordó vagy műanyaghordó 

 

A kárelhárítás lépései: 

- A kiömlés, folyás lehetőség szerinti megszüntetése, 

- A már kifolyt anyag lehatárolása, a továbbterjedés megakadályozása, 

- Csapadékvíz nyelő- és kivezető nyílások lezárása, 

- A kifolyt anyag felitatása, 

- Az átitatott felitató anyagok veszélyes hulladékként való kezelése, 

szakcéggel való elszállíttatása, 

- Esetlegesen szennyeződött talaj kitermelése, veszélyes hulladékként 

való ártalmatlaníttatása, 
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- Jelentés a vészhelyzet jellegéről, elhárításáról a környezetvédelmi 

vezetőnek. 

 

 A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához, felhagyásához 

szükséges kapcsolódó műveletek 

 

A tevékenység megkezdéséhez rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra, új 

létesítmények telepítésére, gépek beszerzésére nincs szükség. A tanulmányban ezért 

nem foglalkozunk a telepítés során felmerülő környezeti hatásokkal. 

  A telepítés miatt bányaüzem megnyitás, célkitermelőhely vagy lerakóhely 

létesítése, üzemelése 

 A telepítés során felmerülő szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

 A telepítés során keletkező hulladék és szennyvíz. 

 Vízellátás, energiaellátás 

 Egyéb a telepítéshez kapcsolódó művelet 

Egyéb kapcsolódó művelet a telepítés során nem fog történni. 

 

 A tervezett technológia referenciái 
A tervezett technológia nem új Magyarországon. A Titán Csillag Kft. előzetes vizsgálatot, 

környezeti hatástanulmány valamint felülvizsgálatot számos alaklommal készített a jelen 

technológia tárgyában. A fémhulladék előkezelést a Társaság jelenleg is végzi kisebb 

kapacitással a telephelyen az érvényes hulladékkezelési engedély alapján. A technológia 

a helyszínen megtekinthető.  

 

 Adatok bizonytalansága 
Az előzetes vizsgálat lefolytatása során döntően a Megbízó által történő adatszolgáltatás 

alapján értékeltünk. A tervezett volumenű tevékenységből származó hulladékok 
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mennyisége, illetve a tevékenységgel együtt járó hatások az a Társaság által jelenleg a 

helyszínen kisebb kapacitással végzett azonos tevékenységből ill. a többi telephelyen 

nagyobb kapacitással végzett tevékenység alapján számolható, illetve becsülhető, a 

bizonytalanság rendkívül alacsony. 

A tanulmány elkészítéséhez felhasznált egyéb tanulmányokra, adatbázisokra, 

megalapozó anyagokra és azok forrásaira az adatok közlésének helyén hivatkozunk. 

Az előzetes vizsgálat során alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának 

előnyeit, az előrejelzések érvényességi valószínűségét, a hatások és vizsgálati 

eredmények értékelésénél felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat 

és bizonytalanságokat – amennyiben van ilyen – az adott fejezetben ismertetjük. 

 

 A telepítési hely lehatárolása 
A tervezett tevékenységet a Társaság 3300 Eger- Felnémet, Tárkányi u. szám alatti 

meglévő telephelyen kívánja megvalósítani. 

 

A telephelyet a D-i oldalon övező ipari É-ÉNy-i oldalon a MAV 87. számú, Eger- 

Szilvásvárad-Putnok közötti vasútvonal, valamint a környező iparterületek iparvágányai 

(Berva-völgy fele tartó iparvágányok), EK-i oldalon egy betonüzem, DK-i oldalon a 

Tarkanyi-patak határolja. A telephely környezetére az ipari jellegű beépítés, valamint az 

ipari területhasználat jellemző. A PLAN KG Kft. telephelye önmagában ipari területnek 

minősül. A terület az Eger Megyei Jogú Varos településrendezési, településszerkezeti 

terve szerint a gazdasági területek kategóriába van sorolva 

 

 

 Telephely területrendezési besorolása, esetleges területrendezési tervek 

módosításának szükségessége 
A telephely területe Eger város szabályozási terve alapján „Gksz” jelölésű kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület kategóriába es a „KoU-5” jelölésű egyéb közlekedési terület 

kategóriába van sorolva. A tevékenység végzéséhez településrendezési terv 

módosítására nincs szükség. Jelenleg a területen a tervezett tevékenység egy részét- 

fémhulladék gyűjtés, előkezelés- kisebb kapacitással végzi a Társaság. 

 

 Összetartozó, vagy azonos tevékenységek megvalósítása a telephelyen vagy 

szomszédos ingatlanon 
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A Társaság nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység 

megkezdését követően nem kerül sor összetartozó vagy azonos tevékenység 

megvalósítására.  

 

 Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység bemutatása 

 

A tevékenység során nem történik felszíni vagy felszín alatti vizekbe beavatkozás 

 Számításba vett változatok összefüggése településfejlesztési vagy rendezési 

tervekkel. 

 

A tevékenység megvalósulásának helyszíne kapcsán nem merült fel más változat. A 

jelenlegi helyszín a legideálisabb, mivel a berendezések ott rendelkezésre állnak. A 

területen tervezett tevékenység nem ütközik sem a jelenlegi rendezési tervvel sem a 

város jövőbeli településfejlesztési terveivel. 

 

 Nyomvonalas létesítmények környezeti hatásainak összegzése 

 

A telephely és technológia megvalósítása során nyomvonalas létesítmények kiépítése 

nem történik. 
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4. A TEVÉKENYSÉG HATÁSA KÖRNYEZETI ELEMEKRE, 

HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSTERÜLETEK 

 A hatásterület jelenlegi környezeti alapállapota 

 Geológiai adottságok 

A terület földtani, mélyföldtani felépítéséről kevés adat áll rendelkezésünkre: mélyföldtani 

viszonyokról csak hézagos ismereteink vannak. Vizsgálatunk során felhasználtuk még a 

kútkataszterben Eger város dél-délkeleti területén nyilvántartott sekélyfúrású kutak 

földtani, vízföldtani adatait. 

A vízföldtani naplók rétegsorai alapján a felszínen 2-3 méteres holocénkori humuszos 

feltalaj alatt 10-15 méter vastag agyagos, homokos, kavicsos réteg található, amely alatt 

megjelenik a miocénkori riolittufa, tufit, homokkő. 

 Egri-Bükkalja; Magyarország vízföldtani atlasza 1:200 000, MÁFI, 1958) alapján a 

területen a talajvíz 6 méternél mélyebben található, ennél magasabban csak a 

völgyekben találhatunk vizet. A talajvíz és a mélységi vizek regionális áramlási iránya É-

D-i irányítottságú. 

A vizsgált területen holocénkori hordalék található, amely főként friss öntés (agyag, 

iszap, homok, kavics). A terület tágabb értelemben vett környezetében a felszínen 

található még oligocénkori agyag, homokos agyag, homokkő, ill. alsómiocén kori riolittufa 

alsó részén tarka agyagbetelepülésekkel, feljebb helyenként tengeri kövületekkel.  

A terület földtani leírása során a következő forrásmunkákat használtuk: Kistáji Kataszter, 

6.5.22. Egri-Bükkalja; Magyarország földtani térképe L-34-III-Eger, 1:200 000, MÁFI, 

1966; Magyarország litosztratigráfiai alapegységei, MÁFI, 1996). 

 

 Tevékenység földtani közegre gyakorolt hatása: 

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott, manipulációs területen és közlekedő 

útvonalakon, valamint zárt csarnokban végzik. A manipulációs terület szemrevételezés 

alapján jó állapotú, nem repedezett. Normál üzemmenet és havária esetén sem kerülhet 

szennyező anyag a talajba, talajvízbe. Ezért a talaj, talajvíz mintavételét, laboratóriumi 

vizsgálatát nem tartottuk szükségesnek. 
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4.1.4. A vizsgálandó terület szennyeződés érzékenységi besorolása a 27/2004 (XII.25) 

KvVM rendelet szerint 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 

tartalmazza az egyes területek szennyeződés érzékenységi besorolásának feltétel 

rendszerét. A rendelet alapján megtörtént Magyarország valamennyi településének 

besorolása. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő területek 

besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján a telephely az 

Eger „fokozottan érzékeny” területen található.  

 

4.1.6. Felszíni vizek minősége 

A környező területek befogadója a Tárkányi-patak. A felszíni víz minőségi adatokkal nem 

rendelkeztünk. 

A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem fog történni. Felszíni vízből 

vízfelhasználás, valamint felszíni vízbe szennyezőanyag, szennyvíz közvetlen 

bevezetése nem történik. 

 

4.1.7. Környék élővilága 

A telephely növényzete 

A telephely jelenleg használt része zúzottkővel borított földfelszín vagy beton.  

A telepen belül elszórva mindenfelé találunk gyomnövényeket, de csak kis csoportok, 

egy-egy szál képes fennmaradni, gyakoribbak: keszegsaláta {Lactuca serríola), 

betyárkóró {Conyza canadensis), zöld muhar {Setaría virídis) stb.  

 

A telephely állatvilága 

. A telep épületei körül természetesen ott vannak az emberhez ragaszkodó rágcsálók, 

madarak, így a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochmros), a házi veréb {Passer 

domesticus) és társaik. 

 

Védendő faj a területen nem található. 

4.1.8. Levegőminőség 
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Jelenleg a terület levegőminőségét a közelben levő ipari létesítmények és a környéken 

áthaladó gépjárműforgalom befolyásolja. Ezen a területen É, ÉK-i szél jellemző. Egerben 

a Malomárok úton üzemelő automata mérőhálózat eredményeit alapján mutatjuk be a 

terület jelenlegi levegőminőségét (2014.05.25-2015.05.25. éves adatok).  

7. sz. táblázat Automata mérőhálózat adatai 

Légszennyező 

anyag 

Imissziós értékek [μg/m3] 

Minimum  Maximum  Átlag 

SO2 0,8 17,2 5,85 

NO2 4,9 38,9 16,79 

CO 70 1224 385,22 

NOx 5,2 114,5 28,86 

 

8. sz. táblázat_ A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján Eger légszennyező anyagok szerinti 
besorolása 

Kén- dioxid nitrogén- 

dioxid 

szén- 

monoxid 

szilárd 

(PM10) 

benzol 

F D E D F 

 

1. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 

anyagok esetében a célérték között van. 

2. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

3. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

 

 Meteorológiai alapadatok 

Változatos domborzatú terület. Átlagos tengerszint feletti magassága 205 m.  
Az éghajlat viszonylag kiegyenlített, a síkvidéki területek kontinentális, a hegyvidékek 

szubkontinentális jellegűek. Mikroklímában különösen gazdag a térség hegy és 

dombvidéki része. A délies lejtők sok besugárzást kapnak, melyek az világhírű borszőlő-
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fajtákat érlelik. A csapadék eloszlása változó. A síkvidéki területek csapadékban 

szegényebb területek, (kb. 500-600 mm) míg a hegyvidék, a Mátra és a Bükk éves 

viszonylatban 200 mm-rel is több csapadékot kap. Az uralkodó szélirány 

ÉNy-i - É-i, a hegyvidéken azonban a légáramlatokat erősen befolyásolja a hőmérsékleti 

inverzió. Az évi középhőmérséklet 8-10°C közötti. 

 

 Levegőminőségre gyakorolt hatás 

 

Légszennyező gáznemű anyag kibocsátás: 

 Hatótényezők 

Létesítés: 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 

 Normál üzemmenet során várható hatótényezők 

Működés 

9. sz. táblázat: Légszennyezést okozó folyamatok és a légszennyező komponensek: 

Sorsz

ám 

Légszennyező 

technológia 

Légszennyezés 

jellege 

Légszennyező 

komponens 

Légszennyezé

s 

helye 

1 

Vas és színesfém 

hulladékok 

előkezelése 

(lángvágás, ollózás 

flexezés) 

Helye szerint változó 

forrás, a 

légszennyező 

anyagok nincsenek 

pontforrásban 

összegyűjtve 

szilárd anyag, 

szén-monoxid, 

nitrogén-oxidok 

Telephely 

udvar 

2. 

Papír hulladék 

előkezelés 

(bálázás) 

A szétválogatott 

papírhulladékot 

tömörítik, bálázzák. 

Nincs 

légszennyezés. 

 
Telephely 

udvar 

3. Kazán kémény  Pontforrás Szilárd nem 

toxikus por, 

iroda, 

mérlegház 
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CO, NOx, SO2, 

CH, CO2 

4. 
Közúti szállítás, 

belső gépi 

anyagmozgatás 

Mozgó forrás 

Szilárd nem 

toxikus por, 

CO, NOx, SO2, 

korom, CO2 

Közlekedési 

útvonalak 

 

Technológiai jellegű kibocsátások 

A lángvágás és flexezéskor a telephely udvarán képződnek légszennyező anyagok, de 

ezek mennyisége elhanyagolható. A tevékenység helye változó, a légszennyező 

anyagok elszívására nincs szükség, nem kerül kialakításra pontforrás 

 

Kazán kémény 

A telephely irodáinak fűtését 1 db 30 kW-os gázüzemű központi kazán biztosítja jelenleg. 

A kazánok teljesítmény kisebb, mint 140 kWth ezért ezek nem bejelentés köteles 

pontforrások. 

Közúti szállítás, belső gépi anyagmozgatás 

A telephelyen belül nem tekinthető jelentősnek a belső anyagmozgatás, valamint a 

hulladékok be-és kiszállítása. 

A szennyezésre hatást gyakorló paraméterek 

A szállítások során fellépő légszennyezés a megfelelő műszaki állapotú járművek 

használatával, és az üzemórák minimálisra csökkentésével érhető el.  

A szállítás során fellépő, utak porzásából származó szállópor képződés a telephely 

útjainak pormentesítésével, tisztán tartásával lehet csökkenteni, illetve megszüntetni.  

Közvetlen hatások 

Pontforrások káros anyag kibocsátása 

A telephelyen nincs bejelentés köteles pontforrás.  

Közvetett hatások 

Közvetett hatásoknak a szállítás hatásából eredő légszennyezést tekinthetjük. 

 személygépkocsi: 30 db/nap 

 nehéz tehergépkocsi 20 db/nap 
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Mozgó légszennyező források 

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműfogalom (>3,5t) várhatóan: 

 nehéz tehergépkocsi 20 db/nap 

Az ebből származó napi emisszió nagyságát a Közlekedéstudományi Intézet Rt. 

Levegőtisztasági és Motortechnikai tagozat által kiadott „A hazai közúti, vasúti, légi és 

vízi közlekedés országos, regionális és lokális emisszió-kataszterének meghatározása a 

2003-as évre vonatkozóan” című beszámolójában meghatározott 50 km/h üzemmódra 

vonatkozó 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszió 

tényezők alapján számítottuk. 

 

10. sz. táblázat: A 3,5 tonna össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós 
tényezői: 

Szennyező anyag Emisszió [g/km] 

Szén-monoxid 9,37 

Szén-hidrogének 0,663 

Nitrogén-dioxid 6,05 

Kén-dioxid 0,0961 

Szén-dioxid 678,7 

 

11. sz. táblázat: Számított napi emisszió: 

Szennyező anyag Emisszió [g/km] 

Szén-monoxid 187,4 

Szén-hidrogének 13,26 

Nitrogén-dioxid 121 

Kén-dioxid 1,922 

Szén-dioxid 13574 

 

A tevékenység megvalósulásakor levegőminőség védelmi szempontból csak kis mértékű 

forgalomnövekedésből származó szennyezőanyag emisszió növekedésre, valamint a 

lángvágás során, keletkező por emisszió növekedésével lehet számolni. 

A telephelyen nem használnak oxigénes fogyólándzsát, a vashulladékok, 

kábelhulladékok borításának leégetése TILOS.  
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A fentiek alapján a levegőminőségre gyakorolt hatás a működés során elviselhető, 

ill. elhanyagolható mértékben növekszik a jelenlegi helyzethez képest.  

Fenti gépjárművek kibocsátásai elhanyagolhatók az úton haladó egyéb járművek 

kibocsátásaihoz viszonyítva. 

Felhagyás 

A tevékenység felhagyásával a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom megszűnik, 

így a gépjárművek által okozott légszennyező anyag kibocsátás is. Bontási munkálatok 

esetén a bontás időtartamáig a telephelyen üzemelő munkagépek és szállító járművek 

füstgázkibocsátása jelent átmenetileg nagyobb levegőterhelést. 

 Haváriák következtében várható hatótényezők 

A létesítés, működés és felhagyás szakaszokban tűz kialakulása során légszennyező 

anyagok kerülhetnek a környezeti levegőbe, ezért javasolt a tűzcsapok, tűzoltótömlők és 

tűzoltó készülékek megfelelő darabszámban való elhelyezése és rendszeres 

karbantartása. 

 Hatásfolyamatok, hatásviselők 

 Normál üzemmenet során várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  

 

„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható 

azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett 

kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra 

számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 

viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás 

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

nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;” 

 

A fenti rendelet szerint nem értelmezhető hatásterület, mivel a telephelyen nincs 

bejelentésköteles helyhez kötött pontforrás vagy diffúz forrás. 

A szállítási és a hulladék kezelési tevékenység (be, illetve kiszállítás; rakodás) során a 

szállító járművek, rakodógépek által kibocsátott kipufogó gáz (CO, NOx, CH) és az 
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általuk felvert por közvetlenül a levegőbe kerül. A telephely megközelítési útvonalainak- 

utak , utcák - közvetlen területe tekinthetők hatásviselőnek. A telephely létesítésekor és a 

felhagyás során a bontási műveleteket végző munkagépek, valamint a működés 

szakaszban a rakodógépek üzemeltetésekor levegőbe kerülő légszennyező anyagok 

hatásterülete a telephelyen belül határolható le. Mindhárom szakaszban az erőforrás (pl. 

villamos energia, munkagépek üzemanyaga, stb.) felhasználás közvetett 

hatásfolyamataként azonosítható az erőforrás előállítása során bekövetkező 

környezetterhelés, mely hatásfolyamatnak a környezet minden eleme, így a levegő is 

hatásviselő.  

A telephelyen mindhárom szakaszban a keletkező veszélyes, illetve nem veszélyes 

hulladék kezelésének közvetlen hatásfolyamata a környezetterhelés, melynek a 

hasznosítási technológiától függően a környezet bármely eleme lehet hatásviselő. Mivel 

a hasznosítás nem a telephelyen történik, így biztosan csak a szállítás során 

bekövetkező hatásfolyamatok hatásviselőjének lehet a levegőt azonosítani. A 

telephelyen keletkező kommunális hulladékok közvetett hatásterületként a legközelebbi 

hulladéklerakó helyen jelentkező bűzterheléshez járulhatnak hozzá.  

A nem veszélyes hulladékok minőségi osztályozásakor, rakodásakor száraz időszakban 

por kerül a levegőbe. Ezen tevékenység során történő levegőterhelés közvetett 

hatásterülete a munkavégzés helyére, korlátozódik és egészségvédelmi 

munkabiztonsági szempontból mérvadó.  

 Haváriák következtében várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

Mindhárom szakaszban a veszélyes anyag tárolása, a veszélyes hulladék gyűjtése, 

valamint a működés során bekövetkező havária (kiömlés, elfolyás) közvetett 

hatásfolyamata a szennyezés terjedése. A hatásterület nagyságát befolyásolja az elfolyt 

anyag mennyisége, de megfelelő tárolás /gyűjtés esetén, illetve megfelelő lokalizációs 

anyagok és eszközök használatát feltételezve a hatásterület a tároló /gyűjtőhely/ 

területére korlátozódik.  

Veszélyes anyagok tárolásakor (diesel olaj, kenőanyag), veszélyes hulladék gyűjtésekor, 

karbantartáskor (hegesztés) tűz és/vagy robbanás esetén légszennyező anyagok 

kerülhetnek a levegőbe, mely átmenetileg levegőminőség romlást okoz.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy tevékenység üzemszerű folytatása a 

levegőminőségére nem gyakorol hatást.  
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 Talaj-, felszín alatti víz-védelem 

 Hatótényezők 

Az előzetes környezeti hatásvizsgálat során vizsgált telephely környezetének vízrajzi-, 

földtani- és vízföldtani adottságait a talajtani jellemzőkkel együtt részletesen ismertettük. 

A telepítendő tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait a vonatkozó 

20/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásai szerint külön-külön vizsgáltuk a telepítés, az 

üzemelés és a felhagyás időszakában. Külön foglalkoztunk az egyes fenti időszakokban 

esetlegesen fellépő haváriák következményeivel is.  

Létesítés 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 

Működés 

Normál üzemmenet során várható kibocsátások 

Az alábbiakban a talaj- és talajvízminőség szempontjából kiemelten vizsgálandó 

hatótényezőket értékeljük. 

A területre lehulló csapadékvíz kis mennyiségben elsősorban olajos 

szennyezőanyagokat moshat ki az ott tárolt nem veszélyes fémhulladékból. A vasforgács 

hulladékokat csapadékvíz elvezető rendszerrel és olajfogóval rendelkező betonozott 

területen gyűjtik. 

 

A 1500 m2-es betonozott manipulációs területről összefolyók és felszín alatti csővezeték 

rendszer vezeti az esetlegesen szennyezett csapadékvizet az olaj és iszapfogó 

műtárgyakra. A csapadékvíz elvezető-tisztító rendszer rendelkezik ÉMIKTVF 3418-

8/2009 számú vízjogi üzemeltetési engedélyével.  

A volt HÁÉV telephelyen egyesített rendszerű szennyvíz és csapadékvíz elvezető és 

kezelő rendszer működik. 

A tisztított szennyvizek befogadója a Tárkányi-patak 0,625 fkm szelvénye, mely a 219 

/2004 (VII.21.) Kormány rendelet szerint időszakos vízfolyás. 

Normál üzemmenet során a talaj, talajvíz nem szennyeződhet. 
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Haváriák következtében várható kibocsátások 

Az alábbiakban a tevékenység folytatása során a földtani közegek és felszín alatti vizek 

minőségét veszélyeztető havária eseményeket értékeljük. 

A telepen a veszélyes anyagok, hulladékok szállítása során, vagy szállítójárművek, 

rakodógépek meghibásodásakor kerülhet szennyező anyag (olajféleség) a betonozott 

tárolóterületre és csapadék elvezető hálózatba, vagy a földtani közegre. 

Havária helyzetekben gondoskodni kell a kikerült szennyezőanyag lokalizációjáról, majd 

azok összegyűjtéséről (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtéséről. A 

havária események során végzendő lokalizációs és kárelhárítási tevékenységeket a 

kidolgozott Havária tervet és Riasztási terv alapján kell eljárni. A kárelhárítás során 

alkalmazott felitató anyagok veszélyes hulladékként kezelendők, elszállításukról- ill. 

ártalmatlanításukról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

Felhagyást követő állapotok 

A tevékenység felhagyása esetén biztosítani kell a beruházás helyszíni berendezéseinek 

leszerelését és elszállítását. A tevékenység felszámolását követően a terület 

rekultivációjáról, az eredeti felszíni állapotok visszaállításáról gondoskodni kell. 

 Hatásfolyamatok, hatásviselők 

 Létesítés 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 Működés 

A veszélyes anyagok, hulladékok szállítása, tárolása, előkezelése, anyagmozgatása 

során esetlegesen bekövetkező kiömlések során talajszennyeződés fordulhat elő. Nagy 

mennyiségű veszélyes anyag elfolyáskor előfordulhat, hogy szennyező anyag kerül a 

talajra. A szennyezés terjedése során hatásviselőként azonosítható a felszín alatti víz. 

 Felhagyás 

A bontás időszakában a szállítás során a veszélyes anyagok, hulladékok tárolása, illetve 

a munkagépek üzemeltetése során kiömlő veszélyes anyag, hulladék közvetlenül 

veszélyeztetheti a talajt. A szennyezés terjedése során hatásviselőként azonosítható a 

felszín alatti víz. 
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 Felszíni víz-védelem 

 Hatótényezők 

Létesítés 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 Normál üzemmenet során várható ható tényezők 

Működés 

Vízfelhasználás  

A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízművek üzemeletetésében levő városi 

közüzemi vízellátó hálózatról való lecsatlakozással biztosított. Az éves vízfelhasználás 

várható mennyisége 830 m3. A tevékenységet a telephelyen 41 fő látja el. 

A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem fog történni.  

Szennyvízkeletkezés, szennyvízgyűjtő létesítmények 

A telepen folytatott tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A 

kommunális szennyvíz mennyisége a vízfelhasználás alapján becsülhető, 830 m3/év 

mennyiséggel lehet számolni. A kommunális szennyvíz az ÉM-i Vízügyi hatóság által 

1533-1/2014 számon engedélyezett egyedi szennyvíztisztító rendszeren keresztül a 

Tárkányi-patakba van vezetve. 

 

Felhagyás 

A tevékenység felhagyása során megszűnik a vízfelhasználás, így a keletkező 

kommunális szennyvíz is. 

 Haváriák következtében várható hatótényezők 

A tisztított szennyvizek valamint csapadékvizek befogadója a Tárkányi-patak 0+625km 

fkm szelvénye. 

A havária eseményekkor sem valószínűsíthető nagy mennyiségű veszélyes anyag 

elfolyása, így a felszíni víz szennyezése kizárható.  
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 Hatásfolyamatok, hatásviselők 

 Normál üzemmenet során várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

A telephelyen folytatni kívánt tevékenység nem igényel technológiai vízfelhasználást, így 

csak szociális vízfelhasználás lesz, melynek várható mennyisége ~830 m3/év. A 

vízfelhasználás közvetlen hatásfolyamata a víz, mint erőforrás fogyása. Közvetett 

hatásfolyamatként azonosítható a víz előállítása során bekövetkező környezetterhelés, 

mely hatásfolyamatnak a környezet minden eleme hatásviselője lehet. Ebből 

következően a felszíni víz hatásviselő lehet a telephelyen felhasznált más erőforrások 

előállítása során is.  

A szennyvízkibocsátás közvetett hatása a Tárkányi patakterhelése. 

Szintén közvetett hatásviselőként azonosítható a felszíni víz a telephelyen keletkező 

hulladékok kezelésével járó környezetterhelésnek. Ennek a környezetterhelésnek a 

hasznosítási technológiától függően bármely környezeti elem hatásviselője lehet, 

ugyanakkor a hasznosításra való előkészítés pozitív hatásaként jelentkezik az erőforrás 

megtakarítása. 

A szállítás tevékenység során a levegőbe kerülő légszennyező anyagok ülepedésének 

hatásviselőjeként a felszíni víz is azonosítható. 

 Haváriák következtében várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

A haváriák következtében felszíni víz tekintetében nem azonosíthatók környezetkárosító 

hatásfolyamatok vagy hatásviselők. 

 

 Élővilág-védelem 

 Hatótényezők 

Létesítés 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

. 
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 Normál üzemmenet során várható hatótényezők 

A tervezett tevékenység beindításával a telep eddigi működéséhez képest új 

hatótényező az élővilágra nem jelenik meg, de a terhelések fokozódnak majd. 

– A fokozott járműforgalommal a kipufogógázok mennyisége nő. 

– A fokozott járműforgalommal a közlekedés gerjesztette por mennyisége nő. 

 Haváriák következtében várható hatótényezők 

Havária esetén a működés során jelentkező hatások felerősödhetnek, és újak is 

megjelenhetnek: 

– A levegőbe jutó, élővilágra káros anyagok mennyisége nőhet. 

– Tűz esetén környezetszennyező gázok keletkezhetnek. 

 

Hatásfolyamatok, hatásviselők 

Hatásfolyamatok és hatásviselők a létesítés során 

 Normál üzemmenet során várható hatótényezők 

A telephelyen jelenleg is történik hulladék raktározás, előkezelés (válogatás, darabolás, 

bálázás), szállítás, kereskedelem. A feldolgozási kapacitás növekedése nem lesz 

hatással a területen található élővilágra. 

 Haváriák következtében várható hatótényezők 

Havária esetén a működés során jelentkező hatások felerősödhetnek, és újak is 

megjelenhetnek: 

– A levegőbe jutó, élővilágra káros anyagok mennyisége nőhet. 

– Tűz esetén ártalmas gázok keletkezhetnek. 
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 Hatásfolyamatok, hatásviselők 

 Normál üzemmenet során várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

A tevékenység során a telep élővilága az eddiginél nem károsodik jobban. Üzemszerű 

működés esetén a tevékenység az élővilágra nem lesz hatással. A veszélyes anyagok 

kezelése megoldott, szigorúan szabályozott, a fokozott járműforgalommal járó hatások 

nem számottevők.  

 Haváriák következtében várható hatásfolyamatok és hatásviselők 

Havária esetén az élővilág – különösen az állatvilág – veszélyben lehet. A telep 

növényzete és állatvilága nem képvisel természetvédelmi szempontból különösebb 

értéket, valamint a telep nagy része betonozott ill. beépített. Ártalmas gázok 

felszabadulása során telephelyen kívüli élővilágra nem jelent veszélyt.  
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  Zaj, rezgésvédelem 

 

A zajmérésen alapuló zajvédelmi fejezetet Diószegi Sándor szakértő készítette. A 

tervfejezet az alátámasztó mérési jegyzőkönyvvel és térképes hatásterületi ábrázolással 

mellékeltük. 
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 Hulladékgazdálkodás  

 Hatótényezők 

 Létesítés 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 

 Működés 

Normál üzemmenet során várható hatótényezők 

12. sz. táblázat: Begyűjtött hulladékok 2017 évben: 

Azonosító 
kódszám 

megnevezés Begyűjtött 
mennyiség  
2017 évben 
tonna  

120101 vasfém reszelék esztergaforgács 2965 

120103 nemvas fém reszelék és 
esztergaforgács 

219 

150101 papír karton csomagolási hulladék 2384 

150102 Műanyag csomagolási hulladékok 115 

150103 fa csomagolási hulladék 253 

150104 fém csomagolási hulladék 11 

160117 Vasfémek 560 

160118 nemvas fémek 61 

160119 Műanyagok- 9 

160601 Ólomakkumlátorok * (Autógyárt) 37 

170401 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 

170402 alumínium 289 

170403 ólom 1 
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170404 cink 1 

170405 Vas és acél 3900 

170407 fémkeverék 87 

200101 Papír és karton  (lakossági) 1241 

200136 Kiselejtezett elektronikai ber. 
(lakos) 

18 

200140 Fémek 1215 

13. sz. táblázat: Gyűjteni, előkezelni kívánt hulladékok mennyiségei 

Hulladék fajtája Gyűjteni 

kívánt 

mennyiség 

tonna 

Előkezelni kívánt 

mennyiség tonna 

Előkezelés módja 

fémhulladékok 50.000 50.000 válogatás, darabolás, 

tömörítés 

papírhulladék 5000 5000 válogatás, tömörítés 

műanyag 

hulladék 

500 500 válogatás, darabolás, 

tömörítés 

fa hulladék 500 500 válogatás, darabolás 

Elektronika 

hulladék 

1000 1000 válogatás, bontás 

veszélyes 

hulladékok 

1000 előkezelés nincs csak gyűjtés 

 

14. sz. táblázat: Begyűjtött hulladékok tárolása 

Tárolt másodnyersanyag Tárolóterület nagysága 

[m2] 

Egyidejűleg tárolható 

mennyiség [t] 

Vasfémek 5000 5000 

Papír 100 200 

Műanyag 50 50 

Színesfém 100 200 

Üveg 50 10 
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Elektronikai hulladék 10-30 m3-es konténerek 100 

Fa hulladék 500 100 

Veszélyes hulladékok 15 m2 üzemi gyűjtőhely 50 

Veszélyes hulladéktároló kialakítása: 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a fedett tárolón belül kialakított 15 m2-es kijelölt 

tároló. 

Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva Az üzemi 

gyűjtőhely zárt, fedett, zárható ajtóval van kialakítva. A gyűjtőhely aljzata ellenálló, teherbíró 

és folyadékzáró, kármentő küszöbbel ellátott. A tároló alapterülete 15 m2. A veszélyes 

hulladékok a kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, konténerekben 

vannak elhelyezve. 

A csapadékvíz nem tud a gyűjtőhelyre jutni. 

Az ólomakkumulátor hulladékokat saválló műanyag konténerekben, a többi saját 

tevékenységből származó veszélyes hulladékot acélhordókban vagy polietilén zsákban 

gyűjtik. 

A hulladékok rakodása targoncával történik. Az elszállítás a saválló gyűjtő és tároló 

műanyag konténerrel együtt történik, így rakodás közben is kizárható az akkumulátor sav 

elfolyásából adódó környezetszennyezés.  

Az akkumulátor tárolására 15 m2 fedett, zárt, betonozott aljzatú helység van kialakítva. 

Egyidejűleg tárolható mennyiség 50 tonna.  

Az egyéb veszélyes hulladékok. Egyidejűleg tárolható mennyiség 20 tonna. 

A begyűjtött hulladékok átvevői 

A begyűjtött hulladékokat a Társaság az alábbi nagy hazai és külföldi hasznosítóknak 

értékesíti a teljesség igénye nélkül: 

Vashulladék:    MÉH Zrt. 

Színesfémek   Inter-Metal Recycling Kft 

Műanyaghulladék: ÉLTEX Kft,  

Papírhulladék:  Hamburger Hungária Kft. 

Elektronikai hulladékok: ÉLTEX Kft 

Fa hulladék: Városgondozás Eger Kft. 

Akkumulátor hulladék: Jászplasztik Kft. 

Egyéb hulladékok:  Városgondozás Eger Kft. 
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Keletkező hulladékok 

A tevékenység során hulladék keletkezésről beszélni a hagyományos értelemben nem 

lehet. A kezelésre kerülő hulladékok egy részét más EWC azonosító kódszámon 

értékesítenek. A kezelés, válogatás során a hulladékok közül kikerülhetnek nem 

hasznosító hulladékok is, amelyet lerakásra a Városgondozás Eger Kft-nek adnak át. A 

2017 évben ennek a mennyisége 114 tonna volt. 

A tevékenységhez tartozó kisebb gépkarbantartásokkor, ill. havária eseményekkor, 

olajos veszélyes hulladékok és fáradt olaj hulladék keletkezhet. A keletkező veszélyes 

hulladékokat a Társaság a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolja átadásig, fém 

hordókban. A keletkező veszélyes hulladékok mennyisége kb. 1-2 tonna/év. A 

keletkezett veszélyes hulladékokat ártalmatlanításra a DAMAT LUBS Kft. -nek adják át. 

 

15. sz. táblázat: Karbantartás, havária eseményekkor keletkező hulladékok 

EWC Megnevezés Csomagolás módja 

08 03 17* Hulladékká vált toner Polietilén zsák 

13 02 05* Fáradt olaj 200l-es acélhordó 

15 01 10* Olajjal szennyezett 
göngyöleg 

Polietilén zsák 

15 02 02* Olajos rongy kesztyű Polietilén zsák 

15 02 02* Olajos felitató anyag   200l-es acélhordó 

15 02 02* olajszűrők 200l-es acélhordó 

16 02 13* Használatból kivont 
berendezések 

Fém konténer 

16 06 01* Ólomakkumulátorok Saválló műanyag konténer 

20 01 21* Fénycsövek Polietilén zsák 

20 01 33* Elemek, akkumulátorok Saválló műanyag konténer 

20 01 35* Elektromos és 
elektronikus 
berendezések 

Fém konténer 
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 Haváriák következtében várható hatótényezők 

A hulladékkeletkezést kiváltó havária eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyása 

esetén következhet be. Ez az elfolyás burkolt betonozott területen következhet be, mivel 

a közlekedési és manipulációs területek betonozottak. A betonozott területen történő 

elfolyás csak a veszélyes anyag esetén jelent megnövekedett mennyiségű veszélyes 

hulladék keletkezést, amely azonban közvetlen környezetterhelést nem okoz.  

16. sz. táblázat: Havária eseményekhez kapcsolódó hulladékok gyűjtése 

Hulladék 

megnevezése 
EWC kód Gyűjtés módja 

Szennyezett 

abszorbensek (pl. 

perlites felitatóanyag) 

15 02 02* 
200 literes acélhordóban / fém 

konténerben 

 

A haváriákból keletkező veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkező 

cégeknek kell majd átadni további kezelésre.  

 Felhagyás 

Normál üzemmenet során várható hatótényezők 

A tevékenység felhagyására vonatkozó tervekkel egyelőre nem rendelkeznek. A 

felhagyási tevékenység, illetve a más tevékenységre történő áttérés azonban minden 

esetben bontási, illetve építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga után. Ezek 

megfelelő ártalmatlanításáról az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell 

majd gondoskodni. 

Haváriák következtében várható hatótényezők 

A felhagyás során tárolt veszélyes anyagok, illetve készítmények tárolása, illetve az ott 

gyűjtött veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítást szolgáló anyagmozgatása során a 

környezetbe jutás esetén, azok felszedéséből veszélyes hulladékok keletkezhetnek. 

Ennek megelőzésére megfelelő tároló és gyűjtőedények használata szükséges. A 

keletkező hulladékokat, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni. 
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 Hatásfolyamatok, hatásviselők 

 

Létesítés: 

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség létesítésre. 

 

 Működés 

A tervezett tevékenység működése során a keletkező hulladékok minden esetben 

közvetett hatásokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen kerülnek kezelésre. Ez a 

kezelés jelenthet hasznosítást, illetve lerakással történő ártalmatlanítást. A hasznosítás 

során főként a szállítás hatásfolyamataival kell számolni. Ebben az esetben a 

hasznosítás pozitív hatása dominál, amelynél minden környezeti elem közvetett 

hatásviselőként jelölhető meg. 

A hasznosításra kerülő hulladékokon kívül jelentkezik majd a hulladékok lerakással 

történő ártalmatlanításának hatása is. A lerakás közvetett hatásfolyamata a 

területfoglalás (hatásviselő: települési környezet, táj, szárazföldi ökoszisztéma), bomlás 

(hatásviselő: levegő) és a bűzkibocsátás (hatásviselő: ember). 

A hulladékok telephelyen kívüli szállítása a vizsgált területen kívül is – közvetett 

hatásterület – hatással van a környezet védendő elemeire. A szállítás hatásának 

minimalizálása érdekében az átvevő megválasztása során a szállítási távolságot is 

figyelembe kell venni. 

A veszélyes hulladékok szállítása, tárolása és anyagmozgatása során bekövetkező 

esetleges kiömlés során a következő hatásviselőket érintő hatásfolyamatok indulhatnak 

meg: talaj, felszíni víz, művi elemek, szárazföldi ökoszisztéma, ember, illetve a 

szennyezés terjedésével a felszín alatti víz, a vízi ökoszisztéma, a levegő és az ember. A 

hatásfolyamatok súlyossága attól függ, hogy az elfolyás burkolt területen történt-e, nagy 

mennyiségben került-e ki az anyag, felitatásra került-e, érintette-e a talajt, illetve hogy 

mennyire párolog az adott hulladék. Mivel a folyékony veszélyes hulladékok telephelyen 

belüli gyűjtése és mozgatása ellenőrzött körülmények között történik, ez nem jelent 

számottevő veszélyt. 

Egy esetleges robbanás során a veszélyes hulladékok egy része is meggyulladhat, így 

égésük során a levegőt szennyező anyagok szabadulhatnak fel. Ennek során közvetlen 

hatásként maga a robbanás jelentkezik, ahol az ember, a levegő, a települési környezet 

és a művi elemek lehetnek a hatásviselők. Az oltás során oltóanyag jut a környezetbe, 

amely a talajra, a levegőre, illetve a felszíni vizek minőségére lehet hatással. 
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 Felhagyás 

A felhagyás során az építéshez hasonló hatások jelentkezhetnek, azonban a bontási 

tevékenység következtében jóval nagyobb mennyiségű inert hulladék keletkezik. 
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 Natura 2000 területet érintő hatások 

 

NATURA 2000 területet nem érintenek a tevékenység környezeti hatásai sem 

közvetlenül sem pedig közvetve. 

 

 A felszíni és felszín alatti víztesteket, ivóvízkivételre kijelölt 

területeket érintő hatások 

 

A tevékenység hatásait a felszíni és felszín alatti vízkészletre a 4.3, 4.4 pontokban 

részleteztük. A tevékenységből és a tervezett műszaki védelemből adódóan, valamint a 

vízbázis védőidomának nagy távolsága miatt- az ivóvízkészletek szennyeződése 

kizárható.  

 

 Országhatáron átterjedő környezeti hatások 

A tervezett tevékenységnek nincsenek országhatáron átterjedő környezeti hatásai. 
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5. A HATÁSTERÜLET KIJELÖLÉSE 

 A vizsgálandó terület levegőtisztaság-védelmi lehatárolása 

 

A telephelyen a beruházást követően végzett tevékenység során levegőterhelést a 

szállító járművek, rakodógépek működtetéséhez tartozó porképződés és légszennyező 

anyag kibocsátás jelent. A szállítási tevékenység által okozott levegőterhelés 

hatásterülete az érintett útvonalak közvetlen környezete. A telephelyen lévő gépek 

működéséből keletkező légszennyező anyag a telephely területére van hatással, 

hatásterülete a munkavégzés területére korlátozódik, egészségügyi hatása jelentősebb, 

mint a környezeti. 

 

 A vizsgálandó terület talaj- és felszín alatti vízvédelem szempontú 

lehatárolása 

 

Földtani közegek vonatkozásában a tevékenység különböző fázisai (létesítés,üzemelés, 

felhagyás) által érintett terület a telephely területe, ezen belül a manipulációs területre 

koncentrálódik. A közvetlen hatásterület a telephely területe, nem betonozott területen 

történő havária eseményekkor (létesítés során) veszélyes anyag elfolyáskor közvetve a 

környező területeken is hatással lehet ennek valószínűsége azonban nagyon csekély az 

egyszerre a telepen tárolt illetve a rakodógépekben lévő veszélyes anyagok 

mennyiségéből adódóan. 

 

 A vizsgálandó terület felszíni vízvédelem szempontú lehatárolása 

 

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz egyedi szennyvíztisztító műtárgyon 

keresztül a Tárkány patakba kerül elvezetésre. A szennyvízkibocsátás hatásterülete a 

Tárkány patak. 

 

 A vizsgálandó terület élővilág-védelem szempontú lehatárolása 

 

A tevékenység létesítése az élővilágot tekintve csak a telephely területét érinti. A 

telephelyen nincs természetes élővilág, a tervezett tevékenység nincs hatással az 

élővilágra. 
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 A vizsgálandó terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása 

 

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív, mivel a 

hulladékok hasznosításra való előkészítésével (előkezelés) fontos környezetvédelmi 

célkitűzést valósít meg. A hulladékkezelés végzésével a cég hozzájárul az erőforrások, 

nyersanyagok megtakarításához, lerakók területfoglalásának visszaszorításához.. Ennek 

során természetesen nem hasznosítható hulladékok is keletkeznek, azonban ezek 

mennyisége elkerülhetetlen és jóval kisebb mennyiségű (3 %) a hasznosítható 

hulladékokénál. A hasznosítás – illetve az annak helyére történő szállítás – során az 

átvevők telephelyén, valamint a szállítási útvonalakon közvetett hatásfolyamatok 

indulnak. Ezek ismertetésére az ott alkalmazott technológiák ismeretének hiányában 

nincs lehetőség. 

A keletkezett veszélyes hulladékok vészhelyzetszerű környezetbe kerülése esetén a 

telephelyen közvetlen hatásfolyamatok is indulhatnak, azonban ezek főként burkolt 

területeket érinthetnek, így csak komoly meghibásodás esetén okozhatnak súlyosnak 

mondható környezetszennyezést. Amennyiben mégis bekövetkezne, úgy kizárólag a 

telephely közvetlen területét érinti, tovább nem terjedhet. 

 

 A tevékenység összevont hatásterülete  

 

A tevékenység hatásainak összevont hatásterülete a telephelyen belül marad, kivéve a 

zajvédelmi hatásterületét. A zajkibocsátás a követelmény értéknek nappali időszakra 

megfelel. A hatásterületen belül nincsenek védendő épületek. A létesítmény nem okoz a 

környezetben határérték feletti zajterhelést. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése során számba vettük a tervezett 

tevékenység technológiai lépéseit, a lehetséges havária eseteket, majd ezeknek a 

kibocsátásait és a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásait. 

Az előzetes vizsgálat során a következőkre jutottunk: 

A tevékenység nem jár jelentős környezeti hatással. A tevékenység környezetvédelmi 
hatásterülete a telephelyen belül marad kivéve a zajkibocsátást A zajkibocsátás a 
követelmény értéknek nappali időszakra megfelel. A hatásterületen belül nincsenek 
védendő épületek. A létesítmény nem okoz a környezetben határérték feletti zajterhelést. A 
tevékenység során nem történhet olyan havária esemény sem, amely jelentős, 
környezetkárosítást okozna. 
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7. CSATOLT MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet:  Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról  

2. melléklet: Megbízás 

3. melléklet: Környezetvédelmi szakértői engedély 

4. melléklet: Cégkivonat 

5. melléklet: Telepengedély  

6. melléklet:  Tulajdoni lap + Földhivatali térképmásolat 

7. melléklet: Átnézeti helyszínrajz 

8. melléklet: Szállítási útvonalak 

9. melléklet:  Szabályozási terv részlet 

10. melléklet: Részletes helyszínrajz  

11. melléklet: Zajvédelmi fejezet + Zajmérési jegyzőkönyv 

12. melléklet:  Összevont hatásterület 

13. melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat  

14. melléklet: A teljes beadvány CD adathordozón  


