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Bevezetés
A tervezett beruházás ismertetése, helyszíne:
A beruházás pontos helyszíne: 3931. Mezőzombor, Árpád u. 33. helyrajzi száma: 287
Az építtető: Mezőzombor, Községi Önkormányzat, 3931. Mezőzombor, Árpád u. 11.
Az építtető tulajdonában lévő ingatlanon új termelői piac kialakítását tervezik.

https://www.google.hu/maps/place/Mez%C5%91zombor,+%C3%81rp%C3%A1d+u.+33,+3931/@
48.1529958,21.2536687,16.07z/data=!4m5!3m4!1s0x473f52504688c4cd:0x23fdaf8e19c0199b!8m
2!3d48.1530622!4d21.259981
A beépítésre szánt ingatlan az Árpád u. és a Rákóczi u. kereszteződésénél került kiválasztásra.
Az ingatlanról 2014-ben lebontották a rajta található életveszélyes családi házat és hozzátartozó
gazdasági épületrészt. A Mezőzombor 286. hrsz.-ú telekből egy jelentős területet az Önkormányzat
megvásárolt és a 287. hrsz.-ú telekkel egyesítette. A termelői piac a telek ÉK-i oldalára épülne.
A piac épületben a helyi és a környékbeli települések őstermelői, családi gazdálkodói értékesíthetik
a helyben megtermelt, egészséges termékeiket (zöldségeket, gyümölcsöket, hús és tejtermékeket,
pékárut, mézet, egyéb kézműves termékeket), de lehetőséget kapnak a helyi és környékbeli népi
művészek is hogy az alkotásaikat bemutassák és értékesítsék.
Az épületben egy hűtött és két nem hűtött raktárt terveznek, ahol az Önkormányzat és a termelők
tárolhatják az áruikat. Az épületben gombavizsgálót is terveznek.
Az épület tervezése során az építészek erre a tájra évszázadok óta jellemző, tájba illő
építőanyagokat terveztek (kő, cserép, fa).
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A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzést terveznek tetőn kívüli
kivezetéssel.

https://www.google.hu/maps/place/Mez%C5%91zombor,+%C3%81rp%C3%A1d+u.+33,+3931/@
48.1527437,21.2552181,935m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473f52504688c4cd:0x23fdaf8e19c01
99b!8m2!3d48.1530622!4d21.259981
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A tervezett létesítmény jellemzői és helységkiosztása az alábbiak szerint került megtervezésre:
1.-Fedett előtér

4,19m2(8,39m2) betonidomkő

2.-Kukatároló

7,28m2

simbeton

3.-Fatároló

25,68m2

simbeton

4.-Raktár

12,71m2

kerámia burk.

5.-Kazán

11,42m2

simbeton

6.-Tech.hely.
7.-Női wc

7,16m2
9,32m2

kerámia burk.
cs.m.kerámia burk.

8.-Árus Wc.

2,80m2

cs.m.kerámia burk.

9.-Akm.wc

6,92m2

cs.m.kerámia burk.

10.-Előtér

7,11m2

betonidomkő

11.-Férfi

8,28m2

cs.m.kerámia burk.

12.-Tak.szer.

2,33m2

cs.m.kerámia burk.
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3,42m2

cs.m.kerámia burk.

14.-Előtér

7,34m2

kerámia burk.

15.-Iroda

14,05m2

lam.parketta

16.-Gombavizsgáló

9,32m2

lam.parketta

17.-Üzlet1

18,96m2

cs.m.kerámia burk.

17.1-Vízesblokk

4,80m2

cs.m.kerámia burk.

18.-Üzlet1

18,96m2

cs.m.kerámia burk.

18.1-Vízesblokk

4,80m2

cs.m.kerámia burk.

19.-Üzlet1

18,96m2

cs.m.kerámia burk.

19.1-Vízesblokk

4,80m2

cs.m.kerámia burk.

20.-Tároló

38,27m2

sim.beton

21.-Hűtött tároló

41,75m2

cs.m.kerámia burk.

22.-Piactér

123,49m2(246,980m2)

cs.m.kerámia burk.

23-Tornác1

14,30m2(28,60m2) betonidomkő

24.-Tornác2

14,30m2(28,60m2) betonidomkő

nettó terület:

442,82m2

bruttó terület:

527,97m2

telek területe:

1767,00m2

beépítettség:

29,88%

Az épület szabadon álló, fölszintes létesítmény lenne.
Beépített területek:

A tervezett tevékenység vázlatos bemutatása
A mezőzombori piacra látogató vendégek és helyi emberek megismerkedhetnek a környék
nevezetes termékeivel, megkóstolhatják a táj jellegzetes borait. A meghívott művészek, alkotók a
fedett többfunkciós térben művészeti alkotásaikat bemutatni, tudják értékesíteni.
Az épület magában foglal 1 db irodát 1 db gombavizsgáló helyiséget, 3 db raktárt, 3db üzletet vizes
blokkokat, kazánházat és fatárolót valamint hulladéktároló helyiséget.
A vizesblokkban mosdó, és angol WC található. A vizesblokkokban ivóvíz minőségű hidegmeleg folyóvíz lesz biztosítva. A WC-ék felszereltségéhez tartozik egy ruhaszárító, fedeles eü.
szemetes, hajszárító, piperepolc, törülköző tartó, kádelő, dugaszolóaljzat, WC papírtartó, WC kefe,
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Az irodában a férőhelynek megfelelő számú szék, akasztós és polcos ruhás szekrény,
könyves szekrény, prospektus tartó állványok. Tárgyaló asztal.
Az elárusító térben fémvázas elárusítóasztalok kerülnek elhelyezésre a padlóhoz csavarral
rögzíthető.

Mezőzombor környezetének bemutatása
A település az alábbi térképvázlat szerint a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi körzettől K-re feszik 40
km2 közigazgatási területen. A Varga tanyán közmunkaprogramban mezőgazdasági
kultúrnövényeket termelnek. A közüzemi hálózatot tekintve kiépült az elektronikus kommunikációs
és szennyvízhálózat hálózat, illetve az egyéb infrastrukturális elemek (víz, gáz, villany köz- és
vasúthálózat). A település nagykiterjedésű határában szántóföldi és takarmánynövényeket
termelnek, állatokat tenyésztenek, gyümölcsöt, szőlőt termelnek és egyedülállóan kiváló zamatú, ízés aromavilágú borokat készítenek.

https://www.google.hu/maps/place/Mez%C5%91zombor,+3931/@48.1339701,21.2110125,12z/dat
a=!4m5!3m4!1s0x473f52507d80c0ad:0xfbea6877b5a60b16!8m2!3d48.1501209!4d21.2575954
A mezőgazdasági termelés tehát a település környezetében nagyon jó, minőségi ártéri
öntéstalajokon folyhat, mely tápanyagban, (szerves anyagokban), ásványi anyagokban, üledékekben
igen gazdag. Vélhetően a mezőgazdasági termékek (zöldégek, gyümölcsök) jó minőségben
állíthatók elő ezeken a talajtípusokon. Mivel Mezőzombor környezetében jelentősebb ipari
tevékenység nem folyik, így kiváló lehetőség kínálkozik a falusi turizmus megteremtésére,
vendégházak kialakítása, zártkerti ingatlanokon elhelyezkedő, őshonos gyümölcsfajok
génmegőrzési programjának indítására. Tehát a településről bizonyára ízletes jóminőségű termékek
kerülnek majd az őstermelő piacra.
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Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet bemutatása
Ma az országban ez az egyetlen olyan terület, amelyet rendszeresen elönt a víz. Természeti értékei,
háborítatlansága mellett, részben ezért került fel 1989-ben, fokozott jelentőségű vízimadár
élőhelyként a nemzetközi Ramsari területek listájára. A Tisza évenkénti többszöri áradása nyomán a
folyó környéke egykor hatalmas tóvá alakult. Évente legalább kétszer (tél végén és nyár elején), de
esetenként többször is víz alá kerülnek a Bodrogköz legmélyebben fekvő részei, így elsősorban a
Tisza és a Bodrog találkozásánál elterülő több ezer hektáros Bodrogzug. A Bodrogzug területén
mocsaras foltok, nedves, üde rétek, morotvatavak, lápos tocsogós területek váltják egymást. A fűznyár puhafaligetek és ártéri erdők mellett itt-ott még a jellegzetes, egykor hatalmas területeket uraló
tölgy-kőris-szil ligeterdők maradványfoltjai is megtalálhatók. A mocsaras részeken nádasok,
magassásos társulások élnek, a morotvák vizét gazdag hínártársulások jellemzik. A sekély,
elmocsarasodó vizeken sulyom, békalencse és rucaöröm él, tündérrózsa, tündérfátyol és tavirózsa
virágzik; a tocsogókban kornistárnics, többféle boglárka és Tisza-parti margitvirág, a nedves
réteken szibériai nőszirom virágzik. A Bodrogzug vízjárta világában több békafaj és vízisikló,
mocsári teknős, a sekély, gyorsan felmelegedő vizekben lápi póc és réti csík él. A gazdag állatvilág
igazi látványosságai persze itt is a madarak: szürke- és vörös gém, bakcsó, bölömbika, kis- és nagy
kócsag költ a területen, a nedves réteken haris, a szárazabb helyeken fürj. A kevésbé járt erdőkben
fekete gólya is fészkel. A ragadozók közül a barna- és hamvas rétihéja, a réti fülesbagoly és
ritkábban a barna kánya alakja tűnik fel az égen.
Tokaj és környéke élővilága egyedi és rendkívüli. Itt keverednek ugyanis a különböző flóra- és
faunaelemek a hegyvidék és az Alföld ütközőzónájában. Florisztikailag a magyar flóratartomány
(Pannonicum) középhegységi flóravidékének önálló flórajárása (Tokajense). Különösen értékesek a
hegy déli lejtőin lévő társulások (melegkedvelő tölgyes, sarjmeggyes molyhos tölgyes,
törpemandulás, löszgyep, lejtősztyepprét, szilikát sziklagyep, hegyi kaszálórét). A hegyen 17-féle
orchidea él. A különleges növényvilághoz különleges állatvilág kapcsolódik. A közel 300 faj több
mint kétharmada védett vagy fokozottan védett.

Védett növények

Turbánliliom
•
•

Apró nőszirom (Iris pumila)
Bíboros kosbor (Orchis purpurea)
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Boldogasszony papucsa(Cypripedium calceolus)
Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima)
Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)
Északi sárkányfű (Dracocephalum ruyschiana)
Gérbics (Limodorum abortivum)
Gyapjas csűdfű (Astragalus dasyanthus)
Gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius)
Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)
Leánykökörcsin (Pulsatilia grandis)
Nőszirom
Tarka kosbor (Orchis tridentata)
Tavaszi hérics (Adonis vernalis)
Törpe mandula (Amygdalus nana)

Védett állatok
•
•
•
•

Uhu (Bubo bubo)
Havasi cincér (Rosalia alpina)
Kerecsen (Falco cherrug)
Parlagi sas

Tokaj Hétszőlő
A Tokaj-hegyaljai szőlő-és borkultúra 1000 éves múltra tekint vissza. A borvidék dokumentált
története bizonyítja, hogy a szőlőtermelés mindig a "három sátorhegy" (Tokaji-hegy, az
abaújszántói Sátor-hegy és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy) által meghatározott háromszögön belül
zajlott. A Tokaj-hegyaljai borvidéket 1737-ben királyi rendelettel a világ első zárt borvidékévé
nyilvánították, aminek következménye az, hogy a bortermelés ezen a vidéken közel 3 évszázada
szigorúan szabályozott törvényi keretek között zajlik. A Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztésben és
pinceépítési szokásokban a keleti, kaukázusi és a nyugati, római szőlőművelési hagyományok
ötvöződnek. A települések épített örökségén keresztül végig követhetőek a tokaji speciális
borkészítés folyamatai, történelmi hagyományai. Ezek a történelmi hagyományok formálták a
pincék és pincészetek formai megjelenését, amely eltér Magyarország más tájaitól.
A Kopasz-hegy Magyarország legnagyobb, legmagasabb (512 méteres) és egyúttal az egyik
legfiatalabb (miocén kori) vulkáni tanúhegye, amelynek kvarcandezit és riolit alapkőzetét lösztalaj
borítja. A több száz éve folyamatos szőlőtermesztés miatt a hegy eredeti növényvilága olyan
részekre szorult vissza, ahol a szőlőművelés lehetetlen volt. Egészen a 18. században bekövetkezett
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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filoxéravészig a flóra ezeken a menedékekben volt képes túlélni. A hegy déli és északi oldalainak
növényzete a szokásosnál is nagyobb mértékben eltér egymástól.
A déli területek néhol már-már mediterrán és az északi oldal hegyvidéket idéző viszonyai mellett a
hegyvidék alapvetően kontinentális jellegű. A szigorúan védett déli oldalon a sajmeggyel elegyes
melegkedvelő molyhos tölgyesek és a sziklagyepek társulásai uralkodnak, míg a hegy szoknyáján
értékes sztyepprétek húzódnak. Ezekben a társulásokban gazdag lágyszárú flóra él, amelyben
tucatnál is több kosborfaj, nagyezerjófű, fekete és leánykökörcsin, tavaszi hérics, árvalányhaj, sárga
len, homoki vértő virít. Még ebből az igen értékes flórából is kiemelkedik a gyapjas őszirózsa, ami
a Kárpát-medencében csak itt található. A hegy északi oldalain bükkelegyes gyertyános–tölgyesek,
és hársas törmelékerdők találhatók, az aljnövényzetben turbánliliom virít. Az erdei tisztásokon és
kis kaszálókon kornistárnics és kosborok díszlenek. A Kopasz-hegy állatvilága is igen gazdag. A
vízben szegény hegyen több hüllőfaj él, a homoki, zöld és fürge gyíkok mellett különösen értékes a
rézsikló és keresztes vipera előfordulása. A madárvilág legértékesebb tagjai az itt még viszonylag
gyakori kövirigó, a rendszeresen költő uhu és uráli bagoly, illetve a löszoldalakban fészkelő
gyurgyalag. Az erdőkben borz, vadmacska, a menyétfélék közül nyuszt és nyest él.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj%E2%80%93Bodrogzug_T%C3%A1jv%C3%A9delmi_K%C3
%B6rzet

A tervezett tevékenység hatása a környezet elmeire
Építkezési fázis
Geológia, talajszerkezet
Az beépíteni kívánt ingatlan geológiai környezete és talajszerkezete az antropogén hatások
következtében már réges-régen nem a természetes földtörténeti kialakulásból levezethető
rétegződést mutatja.
A pedoszférára sem területre jellemző a negyedidőszaki kőzetkörnyezet váztalaja, illetve az arra
jellemző talajtípusok jellemzők. Tehát nem zöldmezős beruházást tervez az építtető, hanem
elbontott épületek helyén tervezik megvalósítani az építményt.
Az építmény építése során minden bizonnyal (elektromos és belsőégésű motorral hajtott)
munkagépeket, kézi kisgépeket és szerszámokat alkalmaznak. A nem kívánatossá vált betonesetleg épülettörmeléket, valamint 20 cm vastag humusz réteget vélhetően földmunkagépekkel
mozgatják, esetleg szállítójárművekre rakják és engedéllyel rendelkező deponáló helyre szállítják.
Az anyagmozgatás során az esetleges nem építési hulladékfajtákat, vagy a kiemelt talajt lehetőség
szerint el kell különíteni egymástól frakcióként és értékesíteni, vagy erre jogosított szervezet részére
átadni. Az elkülönített frakciókról a kísérő dokumentációt el kell készíteni.
Az építkezés során fel nem használt szilárd, és folyékony halmazállapotú építőanyag maradékokat,
építési hulladékot és építkezési munkahelyi hulladékokat jegyzőkönyvezni kell frakciónként (pl. fa,
papír- műanyag, üveg, esetleg kompozit csomagoló anyagok, raklapmaradék, egyéb fahulladék
hígítós, festékes, ragasztós göngyölegek, esetleg fémhulladékok) és arra feljogosított szervezet
részére át kell adni, vagy értékesíteni kell.
Az építkezés befejezését követően az ingatlan határain belül rekultiválni kell a területet.
Az építési területről 20 cm vastagságban a humuszréteget le kell szedni, majd az ingatlan valamely
részén deponálni kell a későbbi tereprendezés céljából. A kivitelezési munkálatok utolsó
szakaszában a területet az oda nem illő anyagoktól (hulladékoktól) meg kell tisztítani.
A kertben az alábbi nővények telepítését tervezzük:
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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lombhullató fák illetve alattuk füvesítés,
Ny- felől az épület homlokzata mellett néhány lombhullató fa és gyep kerül kialakításra, illetve a
telekhatár és az épület között 8 db jármű részére parkolóhely.
D felől a telekhatár mentén örökzöld növények füvesítés történik, illetve 10 db parkoló, illetve
telekhatáron belüli közlekedő út épül a tervek szerint.
A piac megközelítése a tervek szerint gyalog, kerékpárral és gépkocsival É- felől, tehát az Árpád út
felől lehetséges, kialakításra kerül 3 parkolóhely. A közművezetékek az ingatlan északi határa
mentén futnak.

Hidrogeológia
Az építkezési fázisban mivel közművesített lakott területen nyer létjogosultságot a kialakítani
kívánt építmény, a természetes hidrogeológiai viszonyokra jelentős hatást már nem jelent. Mély
alapozás és talaj kiemelés a mélyebb rétegekből nem történik. Pince szint nem kerül kialakításra.
A Zempléni és a Bükk hegység területéről, messzebbre tekintve pedig a Kárpátok hegyláncairól a
külső erózióért felelős tényezők (víz, szél, jég, a napsugárzás hatására kialakult
hőmérsékletváltozás) a hegységek kőzetanyagait a Takta közbe hordták le. Így a kialakult
geomorfológia jellemzők, legfőképpen az üledékes kőzetekre jellemző tulajdonságokat mutatják. A
területre az alábbi kőzettípusok jellemzők: mész-, és homokkő törmelék, kavics, murva, esetleg
ezek laza konglomerátumai, lösz, homok-, és kőzetliszt, vulkanikus kőzetek nyomai és ezen kőzetek
kőzetalkotó ásványai, mint pl. a kalcit, márga, különböző földpátok, gneisz stb.) A terület egyes
részleteire jellemzők lehetnek az anyagásványok (muszkovitok, montmorillonitok, szemektitek,
bentonitok, stb.)
A földtörténet korábbi szakaszaiban, pedig a Pannon-medence beltengerének sekélyvizes, parti
sávja lehetett jellemző. Az itt kiülepedő az ősi tengerekben élő élőlények megkövesedett vázai
fordulhatnak elő a terület kőzeteiben.
Mivel a területre üledékes és tufás kőzetek is jellemzők, így a talajréteg alatt húzódó közvetlen
kőzetfelszín egyes helyeken likacsos, jó vízáteresztő képességgel rendelkezik. A hézagtényező és a
szivárgási tényező egyaránt magas értéket mutat. A kőzetekre talajlevegő és annak likacsiban
nedves üde, esetleg vizes élőhelyek lelhetők fel. Az egyes beavatkozások során nagy figyelmet kell
fordítani a felszín és a közvetlen felszín alatti rétegek elszennyeződésének megakadályozására. A
terület geológiai felépítéséből következik, hogy az esetleges szennyezés esetén a szennyezőanyagok
nagyon gyorsan eljuthatnak mélyebb rétegbe, veszélyeztetve ezzel a felszín alatti vizek talaj-,
esetleg rétegvizek minőségét.
Így az építkezés során figyelni kell az egyes munkaeszközökből, kisgépekből, szerszámokból
véletlenszerűen kifolyt, kiömlött folyadékok azonnali felfogására. Ehhez megfelelő eszközkészletet
kell biztosítani pl. homok, perlit, mentesítő kád, semlegesítő anyagok, szerszámok.
Mezőzombor a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny területen helyezkedik el.
Így a kivitelezés idejére a dolgozók részére WC, szociális, iroda és raktár konténerek telepítése
szükséges. Az anyagok tárolása az építési telken belül, zárt udvaron történhet. Az építési területre, a
veszélyre figyelmeztető táblákat a kerítésre ki kell helyezni!

Levegőtisztaság-védelem
Az építmények kialakításakor a munkagépek működéséből adódóan mind szilárd, mind folyékony,
mind légnemű halmazállapotú szennyezőanyagok kikerülnek a levegőbe, melyek egyes összetevői
imisszió formájában kiülepedhetnek, vagy pedig transzmissziós folyamatok formájában az
emissziós területről távolabbi területekre is kerülhetnek.
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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Az épület építése során porzás alakul ki, szálló por keletkezhet, mely minimális mennyiségben,
nyílt területen eloszlik.
A kiporzás a kivitelezést végzők egészségére lehet ártalmas; hatásait figyelembe véve a PM10
mértékadó szemcseátmérő körüli porszemcsék nagyon nehezen ürülnek ki a légutakból, a tüdő
léghólyagocskáiba betapadva csökkentik a tüdő effektív légzőfelületét. Ezen tartományban lévő
porszemcsék folyamatos hosszú időn keresztül történő belégzése nehézlégzést, esetleges fullasztó
hatást okozhat. A porszemcsék felületére egyes légnemű, folyékony, vagy aeroszol formájú egyéb
szennyezőanyagok rakódhatnak, melyek a felületeken „utazva” bejuthatnak az élőlények
szervezetébe, ahol nem kívánatos, esetenként egészségkárosító hatásfolyamatokat indíthatnak el.
A munka során a belsőégésű motorral működő gépek, járművek, (elektromos és egyéb)
kéziszerszámok kisgépek kipufogó gázaikkal szennyezni fogják a levegőt.
A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítása során a szállítójárművek szintén szennyezik a
szállítási útvonal levegőjét, az útburkolatról a gumikerék és az aszfalt érintkezési pontjain és ennek
környezetében kiporzás valósul meg, a motorok égéstermékeinek kibocsátása mellett.
A kibocsátott anyagok olaj és benzingőz, szén-dioxid, szén-monoxid, kén és oxidjai,
nitrogénoxidok, korom, és ózon egyéb káros anyagok keletkeznek, ha tökéletlen az égés a
belsőégésű motor terében, egyebek mellett szennyező kibocsátás tökéletesen működő motor
esetében is van.
A munkaterület lakott területen létesül, így valamekkora környezeti hatást gyakorol az épített
lakókörnyezetre. A munkagépek káros kibocsátása és munkaterületről származó por káros
légszennyező hatása tapasztalatok szerint nyílt terepen 100 m távolságig tapasztalható. Az épített
környezet ez a távolhatást csökkenti. Az élettelen és élő tereptárgyak (épületek, kerítés, növények,
stb.) a por és gázkomponensű szennyező anyagok terjedésének hosszát lecsökkentik, azokon
leülepednek, megtapadnak. Melyről a csapadék, vagy a szél tovább mozgathatja azokat. A tervezett
tevékenység nem haladja meg pl. egy nagyobb alapterületű családi, vagy egy társas ház átépítésével
járó környezeti hatásokat.
A levegőnek, mint környezeti elemnek a szennyezését a lehető legkisebb mértékűre kell
csökkenteni, ebből a célból intézkedési javaslatokat teszünk:
•
•
•
•
•
•

a közúti szállítás szabályainak maradéktalan betartása
a porzó szállítási útvonalak nedvesítése
sebességkorlátozás
szállítási útvonalak optimalizálása,
építési idő minimalizálása
a lakott területeket érintő szállítási forgalmat időben korlátozni kell.

A javítás és építés során a levegő tisztaságát érintő hatások csak rövid ideig, átmenetileg az
építkezés időtartamára korlátozódnak. Beruházás tervezett időtartama néhány hónap.
A levonulást követően a beavatkozás káros következményével nem kell számolni.

Zaj és vibráció védelem
Az építmény építésekor zsaluzás, a falszerkezet bontás- építés, a tetőfedés, a belső műszaki
eszközök elhelyezése stb. mind zajhatással jár. Tehát kibocsátás a mindenkori munkaterületet és a
szállítási útvonalakat érinti.
Az építési munka során zajhatással számolhatunk. A 284/2007 (X.29.) kormányrendelet 2. § d.) e)
pontjai szerint a üdülő és rekreációs környezetben az építési munkafázisok során keletkező zaj
környezetidegen.
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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9. § (1) 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.
12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt
köteles betartani.
13. § (1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek
betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól
a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó
építőipari tevékenységre.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő
és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában
az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan
is előírhat korlátozást.
A tervezett építési munkálatok falusias lakóövezetben okoznak zaj- és rezgésterhelést.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
határérték (LTH) megítélési szintre (LAM):
napközben 6:00 – 22:00 között
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az
oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület vonatkozásában a megengedett határérték:
60-65 dB (A)
Az építkezés várhatóan 1-3 hónap alatt befejeződik, de időtartama biztosan nem fogja meghaladni
az 1 éves időtartamot.
Az építési munkafázisokban motoros gépek szakaszosan néhány perc, vagy óra időtartamon át
működnek.
Mivel szállítójárművek típusait nem ismerjük a zajteljesítményüket irodalmi adatok segítségével
prognosztizáljuk:
A munkagépek és szállítójárművek zaj teljesítményének szintje becsülések szerint:
Megnevezés
traktor
földgyalugép
homlokrakodó
tehergépkocsi

Zajteljesítmény
szint [dBA]
60 - 75
75 - 80
85 - 90
42 - 45
1. táblázat

A járművek és munkaeszközök belsőégésű motorjainak, elektromos motorjainak hanghatásai zaja,
rezgése, fém alkatrészek, szerszámok, munkaeszközök egymáson történő csúszása, gördülése,
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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kenőanyagok áramlása, kavitációja, a kerekek és az útburkolat közötti érintkezésből eredő zaj,
rezgés lakott területen is naponta előforduló megszokott zajkeltést jelenthet.
A zajforrások üzemidejének figyelembevételével a gépek egyenértékű hangnyomásszintjét az alábbi
összefüggéssel számítjuk:
LAeq= 10*lg[(1/t)*Σti*100,1*Lewi]
ahol

t
ti

-

10 óra munkaidő [s]
az egyes gépek üzemideje [s]

pl. ha egyidőben működik 1 db tehergépkocsi 30 percig, és a földgyalugép 1 órát, ebben az esetben
az 1. táblázat adatait alkalmazva:
LAeq= 10*lg[(1/t)*Σti*100,1*Lewi] =
10*lg [(1/10)*1,8*103*100,1*45+3,6*103*100,1*80= 105,5 dB (A)
a kibocsájtott hangnyomás szint tehát 105 dB (A)-re várható.
Ha valamelyik zajforrás összetevő hangnyomásszintje a legnagyobbhoz képest 10 dB-el kisebb, az
a számítás során elhagyható.
A zaj hatásai, csak a munkaterület és szállítási útvonalak közvetlen környezetét érintik nappali
időszakban.

Hulladékgazdálkodás
Az építkezési fázisban nagy valószínűség szerint csak építési törmelék, vagy építkezési munkahelyi
hulladék keletkezik.
A keletkezett hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet 2. számú
melléklete szerint előírt EWC kódok szerint, frakciónként elkülönítve kell összegyűjteni és arra
jogosult szervezetnek ártalmatlanítás céljából átadni.

Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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Az épület megvalósítás során keletkezett hulladékok fajtái:
Építési hulladék
A hulladék anyagi minősége
EWC
szerinti
kódszám
csoportosítás

Sorszá
m
1.

Betontörmelék

3.

Aszfalttörmelék

4.

Fahulladék

6.

7.

17 05 04

145,50
118,9

feltöltés
elszállítás

17 01 01

3,16

Helyben
adalékanyagk járda
ént

17 02 01

0.58

eltüzelés

kandallóban

17 04 01

0.07

elszállítás

MÉH RT

17 02 03

0.08

elszállítás

lerakóhely

17 09 04

1.88
elszállítás

lerakóhely

elszállítás

lerakóhely

Kitermelt talaj

2.

5.

helyben
lerakóhely

Fémhulladék

Műanyag hulladék

Vegyes építési és bontási
hulladék
17 01 02

8.

Tömeg
(t)

Kezelési mód
Helyszíne
Megnevezés
e

2.69

Ásványi eredetű építőanyaghulladék
272,919

Összese
2. táblázat

A tevékenység során hulladékkal a talajt, felszíni- felszínalatti vizeket, levegőt szennyezi nem
szabad.
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Üzemeltetési fázis
Geológia
Az építmény üzemeltetési fázisban a kőzetkörnyezetre várhatóan már nem lesz jelentős hatással.
Az építmény használata a működtetés során belterületen, a kőzetek mechanikai, fizikai és kémiai
tulajdonságaira jelentős hatást nem gyakorol.
Mivel az épület lakott település belterületén fog működni a természetes, talajra jellemző
életközösségek, fajtagazdagsága és változatossága nem annyira sokrétű, mint pl. a környező erdő,
mező, rét, nedves, vizes élőhelyeinek vonatkozásában.

Hidrogeológia
Az üzemszerű működéshez szükséges technológiai ívóvíz ellátás
A tervezett üzemeltetés helyszínén közüzemi ivóvíz, elektromos áramellátás biztosított.
A tervezett építés az ívóvíz gerincvezetékről új csatlakozást, vízóra akna létesítést és vízóra
felszerelést igényel. A tervezett építmény a közműveket védőtávolságon belül nem közelíti meg.
A piac területén munkaviszony szerűen max. két irodai dolgozó, egy részmunkaidős műszaki
karbantartó-fűtő személyt terveznek foglalkoztatni, illetve a három üzlethelységben max. 6.
személy dolgozik, a szabadtéri elárusító helyek száma 36 db, ha 75-80%-os egyidejű használattal
számolunk, akkor kb. 27-28 személy tartózkodik huzamosabb ideig a létesítményben.
Az alábbi helységek napi takarításához szükséges vízmennyiség:
A három üzlethelység hasznos alapterülete 3 x 20 m2= kb. 60 m2 ehhez jönnek a vizes blokkok: 3 x
5 m2 = 15m2.
A piac működtetésre szolgáló egyéb vizes blokkok alapterülete kb. 36 m2
Illetve a hűtött tároló 42 m2 alapterülete tartozhat még a napi takarítást igénylő helységek közé.
A vízigény számításához az MSZ 10-158/1-82 szabvány adatait alkalmazta az épület gépésztervező.
Ezen adatok alapján:
• személyzet: 9+27 személy kb.20-25 liter/ fő, vagyis
900 liter / nap
2
2
• takarítás, mosás, egyebek: 160 m x 20 liter/m , vagyis 3.200 liter /nap
Összesen:
4.100 liter/nap
Illetve szükség szerinti nagytakarítással számolva: 258 m2 x 30 liter/m2 = 7,74 m3, azaz kb. 8 m3
víz.
Tehát a piac maximális vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3/ nap mennyiséget.
Tehát a szükséges vízmennyiséget a közműhálózatról vízmérő órán át biztosítani lehet.
Leginkább napi 4 m3 víz felhasználása nem jelenhet problémát a közművesített terület
vízellátásának tekintetében.
A vízvezeték hálózat anyaga az előírások szerint élelmiszeripari műanyag nyomócső, az épületen
belül a vezetékhálózat többrétegű, átadást megelőzően nyomáspróbát, fertőtlenítést kell végezni.
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A keletkezett kommunális jellegű szennyvizek mennyisége kb. 4-5 m3 / nap.
A szennyvízvezeték hálózatot a szükséges KPE típusú 110-130 mm átmérőjű műanyag
csővezetékhálózattal kell kiépíteni a szükséges szerelvényekkel, bűzelzárókkal, a
padlóösszefolyókkal, melyeket védeni kell az esetleges dugulástól (Meg kell akadályozni, hogy az
egyes kínált termékek leeső, romló növényi és állati maradványai, dugulást okozzanak!!) A
szennyvízhálózatra javasolt az irányváltoztatási helyek közelébe tisztítónyílásokat is kiképezni,
melyek egy-egy dugulás elhárítása esetén megkönnyíti a munkát.
Az ivóvíz vezeték védősávját a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének előírásai
szerint kell biztosítani. A beépített szerelvényeknek pedig meg kell felelni a 21/2001 Korm.
rendeletben előírtaknak.
A képződő csapadékvíz a tető és födém felületről ereszcsatornás rendszerű, mely megoldás
műszaki részletezése az építész tervdokumentációban található.
Üzemszerű működés során sem a tetőről, sem az épület környezetében lévő udvarról, járdáról,
eladótérről sem szerves, sem szervetlen szennyezőanyag nem kerülhet a csapadékvízbe. Így az
udvarról enyhe lejtéssel a csapadékvíz elvezetése a vízelvezető árokba történik.
Ezáltal a csökken a tisztítandó szennyvíz mennyisége.
Gondoskodni kell arról, hogy a parkolókban álló egyidejűleg kb. 22 db járműből, illetve a rakodás
idején a teherszállító járművekből kenő-, hajtó és egyéb folyadékok (akkumulátorsav, hűtő és
hidraulikafolyadék, olajszármazék, olajsár) ne kerüljenek a felszíni, illetve felszín alatti vizekbe. A
parkoló területéről származó csapadék és csurgalékvizek elvezetését célszerű olajfogón keresztül
megtenni!
Egyidejűleg 22 db személygépkocsival időnként 1 - 2 db tehergépkocsival és 8 db kerékpárral lehet
számolni.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
egyes előírásait kötelező betartani. Ezek a következők:
5. § (1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú,
vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett
a) határértéknek megfelelő,
b) határérték alatti
e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.
(2) Használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó
létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, illetve a környezet védelmének általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott jelentős változással járó fejlesztéséhez, valamint a működésének
megkezdéséhez és működtetéséhez, a létesítményt engedélyező hatóságok engedélye szükséges.
9. § (1) A kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az engedélyben előírt
kibocsátási határértékre megtisztítani vagy megtisztíttatni.
(2) A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy
a) a vízszennyezést megelőzzék, vagy a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre
csökkentsék;
b) takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
(3) A felszíni víz jó állapotának elérése érdekében a vízszennyező anyagok tekintetében
megállapított környezeti célkitűzéseket, valamint a környezetminőségi és vízminőségi
határértékeket (a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határérték), továbbá a kibocsátási
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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határértékeket a tevékenység és létesítmény tervezésénél figyelembe kell venni, valamint a
megvalósítás és működtetés során be kell tartani.
10. § (1) Új létesítmények tervezésénél és megvalósításánál, valamint működtetésénél az
elérhető legjobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat eredményező módszereket,
eljárásokat, termelő, illetőleg szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.
Felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait szintén be kell
tartani.
A zöld területen, út és járda burkolaton, kertben, árkokban folyékony és szilárd hulladékok,
szennyezett vizek elhelyezése Tilos!!!
Az esetlegesen elhagyott szennyezőanyagok a talajon keresztül bemosódva szennyezhetik a felszín
alatti vizeket. Az ingatlan környezete viszonylag jó vízvezető kőzetkörnyezetben fekszik. A felszín
alatti vizek elszennyeződését is meg kell akadályozni.

Levegőtisztaság-védelem
Az épület hőtechnikai szempontból a szabvány előírásainak megfelel. Az épület hővesztesége a
méretezési külső, valamint az előírások szerinti belső helyiséghőmérsékletek alapul vételével 30
kW. Az épület energetikai számítását elvégeztük a tervezett rétegrenddel az épület tájolásával és az
alkalmazott anyag minőségével az épület hatásfoka 80%.
A központi fűtés elsősorban szilárdtüzelésű kazánnal valósítható meg. Tartalékfűtés elektromos
kályhákkal oldható meg az üzletekben elektromos infrapaneles fűtést alakítunk ki.
Zárt fűtési rendszert alakítunk ki, műanyagcsöves vagy rézcsöves fűtőtestes rendszerrel. A
fűtőtestek kétsoros, acéllemez lapradiátorok, a radiátorszelepekhez HERZ típusú átkötő
szakaszosak.
A mérsékeltövi kontinentális éghajlatú területen történő földrajzi elhelyezkedés következtében az Éi szélesség 46- 48º fokok között temperáló fűtésre lehet szükség a téli félévben.
A tüzelő berendezés energiaellátását hasáb fával oldják meg.
A fának, mint tüzelőanyagnak névleges fűtőértéke 14 – 18 MJ/kg. A tüzelés során keletkezett
fahamu környezetbarát, a széndioxid pedig a természetes szénkörforgás eleme.
A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (továbbiakban: KöM rendelet) előírásai alapján a kazán
pontforrásként kezelhető.
A pontforrás kibocsátását a KöM rendelet 4. számú melléklete alapján határoztuk meg:
A légszennyező anyagok mért koncentrációját a megadott 11%-os oxigéntartalmú füstgázra (O2)
határoztuk meg az alábbi összefüggés alapján:
CV =

21(tf %) − OV (tf %)
⋅ CM ,
21(tf %) − OM (tf %)

ahol:
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3

CV: megadott vonatkoztatási O2-koncentrációra átszámított tömegkoncentráció, mg/m -ben,
OV: megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban,
OM: a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban,
3

CM: a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/m -ben
(átszámított érték 273 K-ra, 101,3 kP-ra és zérus nedvességtartalomra),
tf %: térfogatszázalék.
Vizsgálati eredmények szerint a füstgáz szilárd anyag (finom por) összetevőjének kibocsátási
mg
értéke 70 3 .
m
mg
Ez az kibocsátási érték (70 3 ) kevesebb, mint a KöM rendelet 1. számú mellékletében
m
mg
meghatározott kibocsátási határérték 150 3 , tehát a berendezés által kibocsátott szilárd anyag
m
mg
mg
mennyiség a határértéken belül alakul. (70 3 <150 3 ).
m
m
A szén-monoxid tartalom a korábbi összefüggés alapján számolva:
mg
21(tf %) − 11(tf %)
11
mg
⋅ 80 = ⋅ 80 = 88 3 , amely szintén kisebb, mint 250 3 kibocsátási
21(tf %) − 10(tf %)
10
m
m
mg
mg
határérték. (88 3 <250 3 ).
m
m
Elégetlen szerves szénvegyületek (lignocellulózok) C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs
mg
detektorral mérve, szilárd (tüzifa) tüzelőanyag esetében 11 3 , mely szintén kisebb, mint a
m
mg
mg
mg
megengedett kibocsátási határérték 50 3 (11 3 <50 3 ).
m
m
m
Tehát a pontforrás teljesíti a technológiai kibocsátási határértékeket.
CV =

A fa heterogén, higroszkópos, sejtes szerkezetű és anizotróp anyag. 40–50%-ban cellulóz, 15–25%ban hemicellulóz rostokból áll, melyek közé a lignifikáció során 15–30% lignin rakódik.
Tartalmazhat még gyantát, zsírokat, olajokat, viaszt, csersavat, színes és ásványi anyagokat. A
frissen vágott fában 20–50%, a levegőn szárítottban 10–20% víz van.
A fa éghető anyag. Elégetése a hőenergia előállításának egyik legősibb módja, és a világ nagy
részén ma is nélkülözhetetlen a fűtéshez, főzéshez, egyes háziiparokhoz.
A felmelegített fa 100°C fölött gázokat kezd kibocsátani, és ezek 220–290°C között nyílt láng
hatására lángra lobbannak, de az anyag tartósan még nem ég. 350–470°C között a távozó gázok már
külső láng nélkül is meggyulladnak: ez a gyulladási pont. Az égés folyamán a hőmérséklet
folyamatosan nő, tartós fatüzelésnél 800–1100°C-ig. A száraz fa fűtőértéke (14–16 MJ/kg) mintegy
fele a kőszénének, de mivel kénmentes, a környezetet kevésbé károsítja. A famegújuló, de
legalábbis megújítható energiaforrás.
A fa égése után visszamaradó szilárd anyag a hamu. A régi szappanfőzők, kelmefestők, fehérítők,
cserzők lúgot készítettek belőle. Nagy mennyiségben használtak fahamut a hamuzsír, vagyis
kálium-karbonát előállítására: ez volt az üveg, a szappan, a feketelőpor gyártásának egyik fontos
alapanyaga.
17
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Fa_(anyag)
http://www.bigfoot.hu/fafajtak.htm
A faanyag hamujában kalcium (800 - 1000 ppm), kálium (200 – 1000 ppm) és magnézium (100 –
200 ppm) vegyületei találhatók. A többi elem koncentrációja 50 ppm alatt van. A legfontosabb
nyomelemek: P, Ba, Al, Fe, Zn, Cu, Ti, Pb, Ni, V, Co, Ag, Mo. (Németh, 1998.)
http://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__alkalmazott-tudomanyok__4623859-mi-a-hamukemiai-osszetetele
A kémény minősége:

EGYEDÜLÁLLÓ KÖPENYTÉGLA
A habbeton hőszigeteléssel együtt előre gyártott kompakt köpenytégla négy különböző
belső átmérőjű csőhöz illeszthető.
IPARI KERÁMIA BÉLÉSCSŐ
A bordás kerámia profilcső maximálisan kiszolgálja az alacsony füstgáz hőmérsékletű
üzemmódot és a csatlakozásoknál is abszolút füst tömör. Az 1,33 méteres hosszúságú
elemeknek köszönhetően nagyon gyorsan építhető.

KÉSZ KÉMÉNYLÁB
Az egybeöntött kész kéménylábbal gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb a
szerelés. A tisztítóajtó csatlakozót, a kondenzvíz elvezetőt, a szifont és a tisztítóajtót
előre beépítettük.

Thermo légkürtő
A nyitott tűzterű kazánhoz égési levegőre van szüksége, amit a hagyományos kémény
egy modern házban nem tud biztosítani. A Termo légkürtővel ellátott Schiedel
ABSOLUT levegő-füstgáz kémény kívülről gondoskodik az égési levegőről anélkül,
hogy hideg ér keletkezne a házban. Az égési levegőt a Termo légkürtőn keresztül,
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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kívülről vezeti a kémény a tüzelő berendezéshez. A füstöt pedig a normál
kéménykürtő vezeti ki a tető fölé.
A Termo légkürtővel ellátott Schiedel ABSOLUT kémény gondoskodik a füstgáz és az
égési levegő áramlásáról, a kandalló vagy a kályha biztonságos üzemeléséről.
A kivitelezés második ütemben tervezik 40 db napcella( 6KW) beépítését déli oldalra.
A napenergia által termelt elektromos áram csökkenti a fosszilis energiahordozók felhasználásának
aranyát, ezzel csökken a levegőt terhelő káros emisszió.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
A légszennyezettségi agglomeráció és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet,
A légszennyezettségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrásokról szóló
4/2011 (I. 14.) VM rendelet került felhasználásra.

Zaj és vibráció védelem
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2.§ szerint:
p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti
pa) lakó-, üdülő-, vegyes terület,

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő
területeken határérték (LTH) megítélési szintre (LAM):
napközben 6:00 – 22:00 között
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület vonatkozásában
a megengedett határérték: 50 dB (A)
A tervezett épület esetében az építési tevékenység során és az épület használata során
lakókörnyezetre előírt értékeknél, azaz nappal 50 dB, éjszaka 40 dB-nél nagyobb zajterhelés, ill.
káros rezgések nem keletkeznek.
A tervezett épület esetében az építési tevékenység során és az épület használata során
lakókörnyezetre előírt értékeknél, azaz nappal 50 dB, éjszaka 40 dB-nél nagyobb zajterhelés , ill.
káros rezgések nem keletkeznek.
Az épületben a zajforrások a következők:
- a háztartási elektronikai berendezések
- szerszámok
- gépek
A szabadban telepített zajforrás nincs
A szabadban működő mozgó zajforrás a következő:
- belsőégésű motor meghajtású személy és tehergépkocsi változó eseti működéssel
Mezőzombor, Termelői piac létesítésének környezetvédelmi leírása
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- elektromos és benzinmotoros meghajtású fűnyíró és fűkasza váltózó eseti üzemeléssel
A környezetben intézményi és oktatási valamint lakó épületek helyezkednek el 4,50 m-nél
nagyobb távolságban.

Hulladékgazdálkodás
Az üzemszerű tevékenység során keletkezett hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV
törvény előírásait betartva valamint, hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet 2.
számú melléklete által előírt EWC kódok szerint, frakciónként elkülönítve kell összegyűjteni és arra
jogosult szervezetnek ártalmatlanítás céljából átadni.
A piac üzemszerű működtetés során kommunális hulladékot ( pl.: EWC 20 01 08 konyhai
maradékanyagok; 20 01 01 papír, karton; 20 01 39 műanyag csomagolóanyagok; 20 03 02 piaci
hulladék; 20 01 21 fénycsövek, esetleg elemek) képződnek legnagyobb valószínűség szerint.
A képződött hulladékot, az Önkormányzat, illetve a NHKV Zrt. által szerződtetett hulladékbegyűjtő
cég a közszolgáltatás keretein belül gyűjtőjárataival gyűjtenek össze, térítés ellenében.
1. humán eredetű kommunális hulladékok:
WC-kben vizes blokkokban a személyes higiénia során keletkező törlőkendők és kozmetikai
maradványanyagok
csomagolóanyagok /papír, karon, műanyag fólia, tetrapack csomagolóanyagok PET palackok,
esetleg elemek stb.
2. konyhai élelmiszeripari hulladékok:
étkezés során keletkező maradékanyagok
3. zöld terület hulladékai kert és dísznövény, faágak, lomb és virág, gyep ápolási hulladékai,
melyek komposztálható és felhasználható parkok, faültetvény, termőföldek növényei számára
tápanyag utánpótlásként.
4.

a piaci tevékenységből származó lehullott, megromlott zöldség- és gyümölcsféleségek,
esetleg hús- és tejtermékek maradékai, sütőipari termékek, cserép, vessző és kerámia
termékek, esetleg különböző hímzett, horgolt kézimunkált, festett textíliák.
A szerves hulladékok rendszeres elszállításáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy anaerob,
bűzzel járó bomlási folyamatok ne indulhassanak meg.
Véleményem szerint mivel a piacon döntően élelmiszerek forgalmazása történik, kiemelt figyelmet
kell fordítani a rágcsáló és rovarkértevők féken tartására.
Az irtó és csalétekszereket, úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz más élőlények ne nagyon férhessenek
hozzá, illetve az irtószerek, vagy az irtószert már fogyasztott állatok ne kerülhessenek kapcsolatba
az értékesíteni kívánt termékekkel.
Bármelyik hulladékfrakció tisztán, fajtanként összegyűjtve a szelektív hulladékgyűjtés és
újrahasznosítás alapfeltétele lehet.
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Havária helyzetek
A műszaki életben haváriának nevezzük az olyan előre nem látható történéseket, melyek
bekövetkezésének valószínűsége igen csekély, de ha a véletlenszerű események és az emberi
gondatlanság, vagy figyelmetlenség összejátszik, akkor mégiscsak bekövetkezhetnek.
Komolyabb nem várt szennyezés esetén azonnali kárenyhítést meg kell kezdeni! Valamint értesíteni
kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerveit /00 36 46 517-300/
A katasztrófavédelmi hatóságokat is!

Összefoglalás
A tervezett piac kialakítása lehetőséget teremt a helyben közeli – távoli, és a szomszédos
településeken élő lakosság számára, hogy a megtermelt vélhetően egészséges, (nem génkezelt,
agyonműtrágyázott és vegyszerezett) a család számára már feleslegessé vált gyümölcseiket,
zöldégeiket, tej,- és hús,- és halkészítményeiket, gombákat és kézműves, iparművészeti termékeiket
eladhassák, illetve megvásárolják. A piac a mai és a régmúlt időkben az emberek találkozási pontja
volt, ahol sok minden gazdát cserét, ahol beszélgetni és a legkülönbözőbb információkat, ötleteket,
tudást lehetett megszerezni.
A régmúlt időkben szegények és gazdagok egyaránt járták a piacokat (gondoljunk csak Ludas
Matyi történetére).
Mivel Mezőzombor és környéke nagy ipari termelő egységektől mentes, így lehetőség lenne
különböző pályázati programok keretein belül a falusi turizmus, vendéglátás feltételeinek
megteremtése, vagy a természetközeli gazdálkodás bemutatása pl. távoli nagyvárosokból
kikapcsolódni, pihenni vágyó felüdülést változatosságot keresők számára.
A helyi értékeket, ősi, vidéki mesterségeket bemutató tájházakat is bizonyára szívesen felkeresné a
messziről jött nagyvárosi, természetkedvelő vándor.
Szóval összefoglalva, a piac építményeinek környezetvédelmi akadálya véleményem szerint nincs.
Amennyiben a környezeti elemek védelméről szóló jogszabályokban és ezen tanulmányban
megfogalmazott előírásokat, javaslatokat az építés és üzemeltetés során betartják.
Kelt.: Miskolc, 2017. október 17.
Készítette:
Oláh Gábor Zsolt
okl. környezetmérnök sk.
SZKV hu, vf, le 05-1513
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