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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága és
Képviselő-testiüete soron következő

2023. februári ülésére

Tárgy: Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterv 2. forduló

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Dunamenti Vk. Zrt. Telepítési tanulmánytervet nyújtott be az Önkormányzathoz a 2131 Göd, 
Nemeskéri-Kiss Miklós köz 3., hrsz.: 1827/50 ingatlanon tervezett Raktárcsarnok és iroda építési 
engedélyezési tervéhez.

építtető: Dunamenti Vk. Zrt. képviseletében Zellei János
telek területe: 5306 m2, szabadon álló beépítés

Az építési terület Göd Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) alapján a tárgyi ingatlan a Gksz- 
1 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben fekszik.

Az épület funkciója raktárcsarnok és iroda.

A tervezett gazdasági épület összes bruttó alapterülete (földszint+emelet) 2338 m2. Ennek megfelelően, 
a Hész 39. § (2) d) pont értelmében, azaz együttesen 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű gazdasági, 
kereskedelmi létesítmény építése esetén a tervezett fejlesztéshez Telepítési tanulmányterv készítendő, 
melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal fogad el.

A Telepítési tanulmányterv az előterjesztés 1. számú melléklete.

A Telepítési tanulmánytervben megfogalmazott tervezési koncepció és műszaki megoldások rövid 
összefoglalója:

A tervezés alapkoncepciója egy raktározási célú csamoktömb, mely a környezetben levő többi 
csarnokhoz igazodik, és a szomszédban levő lakóterület szempontjából sem jelenik meg domináns 
elemként.
Az ingatlanon az építési szabályzatnak megfelelő és településképi szempontokat figyelembe vevő 
alacsony nyeregtetős, egymásra merőleges épületrészek kerültek elhelyezésre.
A raktárfunkció két egyhajós, egymásra merőleges csarnoképület- részben alakul ki. Az utca felőli 
egység utcafronti oldalán két szinten (földszint + emelet) iroda funkció és szükséges szociális blokk lett 
elhelyezve.
A tömegformálás során fontos szerepet kapott az irodarész jó elhelyezése, illetve a raktárcsarnokok 
minél több oldalról való megközelítése, de nem a nyugati és északi oldalon, ahol lakóházak találhatók a 
közelben. Tervezési szempont volt a meglévő növényzet nagyobb részének megőrzése, illetve egy 
fásított zöldkömyezet létrehozása, amely egyben az északi oldalon jól elválasztja az épületet a 
lakóházaktól.

A T-alakú csarnok nagy részét raktár adja ki, melynek összes hasznos területe 1 762,3 m2.
Beépítési paraméterek a Gksz-1 építési övezet előírásainak megfelelnek.



A telekre az érintkező magánút felől, a Nemeskéri-Kiss Miklós közről lehet bejutni egy személyi kapun 
és egy gépkocsi kapun.
Jelenleg a telken egy raktárnak használt, elavult meglévő épület áll, mely a telek északi és nyugati oldalát 
szegélyezi, a szomszédos lakóterülettel határos telekhatárra építve.

Technológia és környezeti hatások:

Tervezett gépészet
A tetőre legalább az éves energiafogyasztás megtermelését biztosító mennyiségű napelem kerül. A 
legmodernebb megoldással kerül kialakításra a fűtésrendszer (hőszivattyú), mely a legjobb 
hatékonysággal biztosítja a hűtést is.

Bontandó meglévő épület
A tervezett építési területen a meglévő épület pozíciója telekhatároló, mely kívül esik az övezetre előírt 
építési területen. A megtartásával nem biztosítható az előírt 5,00 m széles többszintes zöldsáv a 
lakóövezet felé. Javasolt az elbontása amiatt is, hogy a meglévő épület tetőfedése azbeszt hullámpala, 
mely egészségre káros, így az épület elbontásával azbesztmentesítés is sorra kerülne. Jelenleg a meglévő 
épületben fémöntöde működik, műhely jelleggel, mely kéménnyel rendelkezik. így a működése során 
lokálisan füstöt termel, amely környezet szennyező és káros anyagokat is tartalmazhat. A funkció 
átalakulásával és az épület elbontásával ez a környezeti hatás megszűnne, a tervezett épületből 
semmilyen környezet szennyező melléktermék nem jutna ki, mivel gázkazán sem kerül telepítésre.

Tervezett épület funkciója
A tervezett funkció kizárólag olyan raktározást foglal magába, melynek során tűzvédelmi és 
tűzbiztonsági késztermékek tárolása történik, semmilyen gyártási és csomagolási üzem nem létesül.
A raktározott termékek nem tartalmaznak környezetre ártalmas, illetve veszélyes anyagokat. Az 
irodában legfeljebb 38 fő fog dolgozni, melybe beleértendők a raktárban levő dolgozók is. Elektromos 
targoncákkal biztosítják a telken belüli csomagmozgatást, melyek sem füst-, sem zajszennyezést nem 
generálnak, csendesen üzemelnek. Károsanyag kibocsájtást és zajhatást leginkább a dolgozók 
gépkocsija, illetve a napi anyagmozgatást lehetővé tevő tehergépkocsik okozhatnak.

A dolgozók által generált kellemetlen környezeti hatás a hétköznapi 7.00 és 16.00 közötti munkaidő 
elején és annak végezte időszakában várható. Hétköznap 9.00 és 14.00 között van a tervezett 
rakomány forgalom, mely az általános munkaidőn belül van, a lakók pihenési idejébe nem nyúlik bele.

A közvetlen környezetben és szomszédos övezetek közötti útvonalon a jellemzően vegyes forgalom 
sűrűsége nem változna. Ugyanaz marad a forgalmi irány és intenzitás az új funkció esetén is mivel a 
jelenleg ott működő üzem megszűnik, az új csarnokot pedig a szomszédos cégek fogják használni, 
amelyeknek a járművei jelenleg is használják az ide vezető útvonalakat. Ha a jelenlegi, az épületben 
működő és a tervezett funkciók környezetre gyakorolt hatásait vetjük össze, a tervezett épület terület
arányában mérve lényegesen kevesebb károsanyag kibocsájtással jár, illetve kevesebb kellemetlen 
környezeti hatást gyakorol.
Az új csarnoképület működéséhez 20 db gépkocsi tárolása szükséges, mely telken belül biztosított.
A parkolók kialakításakor a településképi véleményeket figyelembe vettük, melynek során az előkertbe 
is benyúló parkolók előtt egy lombkorona szélességű zöldsáv került kialakításra fasor ültetésével. A 
parkolók többi része az oldalkertben kapott helyet.

Hulladékkezelés
Hulladékban nem keletkezik nagy mennyiség, mivel az új funkció nem indokolja ezt. A raktározás alatt 
keletkező kis mennyiségű papírtermékek, illetve nejlonok szelektíven kezelhetőek. Az irodai rész 
generálhat kommunális hulladékot, mely szelektív hulladékgyűjtéssel párosítva környezetbaráttá tehető 
a hulladékkezelés. Veszélyes hulladék semmilyen formában nem fog keletkezni.

A tervezet A1 - eredeti terv, A2 és B1 tervváltozatot tartalmaz, a beépítés és az épület 
tömegformája tekintetében.



A tervezett beruházással kapcsolatban 2022.11.25-én helyszíni egyeztetés történt az önkormányzati 
képviselő, a beruházó, tervező és a Hemád közi lakóközösség képviselői között.

A helyszínen elhangzottakról - az Önkormányzat felé is megküldött - előzetes összefoglaló leírás 
készült, amely szerint egyes műszaki kialakítások tekintetében javaslatot szükséges adni tervezői 
oldalról. A beszámoló emlékeztető leírás az előterjesztés 2. számú melléklete. Ezen témák és a Telepítési 
tanulmánytervben erre adott tervezői válaszok az alábbiak:

• A tervek alapján a raktár egyik bejárata, illetve a fuvarozás, anyagmozgatás szabadtéri része a 
keleti oldalon, a lakóterület irányában fog történni. Vizsgálandó a teherautóval való közlekedés, 
a tolatás, rakodás zaja, ami gondot jelenthet az épületek között felerősödve, a lakóterület felé. 
Ez helyszíni modellezéssel vizsgálandó.

Tervezői válasz: A lakóterület felé szándékosan nem nyílnak kapuk, így a rakodás estleges zaja nem 
jelent direkt hatást ebbe az irányba. A területen és a szomszédos telkeken a jelenlegi tevékenységekhez 
is tartozik teherautó, személyautó és targonca forgalom. Erre még a leendőnél, a jelenlegi gyengébb 
hangszigetelési viszonyok mellett sem volt panasz a szomszédok felől. A tervezett csarnok gépkocsi és 
targonca forgalma nem lesz intenzívebb, mint a jelenlegi.

• Ezzel összefüggésben megoldandó az északi és szükséges esetben a keleti telekhatár mentén is 
a zajfogó szerkezet kialakítása. Hasznos lehet meghagyni a cég és lakóterület határán meglévő, 
bontandó épületből a hátsó határoló falat, amely legalább a jelenlegivel azonos védelmet 
biztosítana a Dunamenti területének zajától. Mindezt a telekhatár menti kerítés, növénysáv 
kialakításával összefüggésben tervezve.

Tervezői válasz: A hátsó bontandó épület, telekhatárt határoló 3 m magas falazatát megtartjuk. 
Növénysáv (magas sövény) Leyland kerül majd telepítésre, amely gyorsan növő, sűrű, egybefüggő 
sövény, ezzel is csökkentve, minimalizálva az esetleges zajhatások felerősítését.

• A lakóházaknál magasabb épülettömb jelentősen felerősítheti az utcában már így is határértéket 
meghaladó Samsung zajt azáltal, a lakóházak felé visszaverve a hangokat. Ezért szükséges lenne 
olyan zajvédelmi megoldás, pl. zajvédelmi panel, zajgátló/ hangelnyelő felület, amely mindkét 
oldalról elnyeli a zajt, csökkentve az épület által okozott zajvisszaverődést a Hemád közbe, 
illetve a raktározási tevékenység zaját a telep felől. Javaslat szükséges tehát, hogy a jelentős 
fémfelület várható zaj visszaverő hatását milyen megoldással lehetne csökkenteni. Költségvetés 
készítendő arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne az üzemcsarnok külsejének legalább L 
alakban (kb. keleti és északi falainak) zaj visszaverést akadályozó anyaggal való kialakítása. 
Erre egyéb építészeti megoldás is lehetséges, ez vizsgálandó.

Tervezői válasz: Ha a Samsung gyár, mint zajforrást előidéző cég olyan zajt generál, ami a kérdéses 
területen a határértéket túllépi, akkor a zajforrást előidézőt kell kötelezni ennek csökkentésére, vagy 
megszüntetésére. Modelleztük a leendő épületet a Samsung létesítmény irányában és megállapítható, 
hogy a leendő raktár előtt abban az irányban hézag nélkül legalább 5 m magas épületek vannak (a 
tervezett épület 6 m magas). A zaj szigetelést egy ilyen épületnél az épület belső falára viszik fel, ha az 
épületben keletkezett zajt akarják leszigetelni kifelé. Viszont itt nem ez a helyzet, ilyen zaj a raktárban 
nem lesz. Ha ezt a szigetelést a fal külső felületére vinnénk fel, akkor az az időjárás viszontagságaitól 
szintén védő lemezzel kellene burkolni, amelyre a lakóközösség tagjai megint ráfoghatnák, hogy 
visszaveri a Samsung gyár zaját. A szakértő javaslata, hogy az egyébként hő - és hangszigetelő 
falpanelek külső fegyverzetét trapézlemez borítással rendeljük, amely, ha mégis arra a felületre jutnának 
zaj- hanghullámok, azokat nem veri vissza. Erre külön költségvetés készítését nem látjuk indokoltnak.



• Vizsgálat szükséges, hogy a jelenlegi kerítés valóban a telekhatáron van-e, és nem az épületek 
vonala, illetve a belső kerítés adja-e a valódi telekhatár vonalát.

Tervezői válasz: Az építkezés megkezdése előtt felmértük a tényleges telekhatárt és ahhoz képest 
helyezzük el az építendő új épületet. Jelenleg a Hemád köz telkeinek hátsó határa adja a fizikai 
telekhatárt, amelyet remélhetőleg a lakópark építésekor helyesen jelöltek ki.

A lakóközösség ezen felül jelezte az Önkormányzat felé, hogy szélesebb körben egyeztetnek még, és az 
erről készült, pontosított, kiegészített anyagot is be fogják küldeni a hivatalba.

Az Önkormányzathoz 2023.01.09-én beérkezett véleményezési anyag az előterjesztés 3. számú 
melléklete.

A beadvány szerint a lakóközösség a tervezett beruházást nem tudja támogatni, az alábbi főbb indokok 
miatt:

A fém szerkezetű csarnoképület kedvezőtlenül változtatná meg a terület amúgy is kedvezőtlen 
akusztikai viszonyait, felerősítve a Samsung irányából érkező zajhatást.
A kertvárosi lakóterület utcaképébe nem illeszkedő tömegként jelenne meg a tervezett 
csarnoképület.
Előzetes zaj vizsgálat nélkül nem ítélhető meg a tervezett zajkibocsátás mértéke, ill. a Gksz-1 
övezet ,,nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység” előírásainak való megfelelés. 
Környezeti hatástanulmány elkészítését javasolja, a várható zajterhelési változások 
tekintetében, figyelembe véve a terület speciális zajhatásterületi jellegét.

Tanulmánytervben bemutatott beépítési tervváltozatok elemzése:

A1 változat - eredeti terv:
A meglévő épület elbontásával, az új épület szabadonálló beépítésével, illetve zöld védősáv 
kialakításával jön létre. A tervezett épület tömegképzése T-alakú, egy irodával rendelkező déli résszel 
és egymásra merőleges raktárcsarnokkal. Kialakítása a hátsó rész felé zárt. Lakóterület felé 10 m széles, 
növényesített zöldsávot, mint hátsókertet biztosít.
A2 változat:
Az Al-es változathoz képest eltolt helyzetű, tömegképzése és az épület megjelenése változatlan. Az 
eltolás célja a hátsókertben kialakítandó zöldsáv szélességének megnövelése - ezzel a változattal +4,00 
m-rel szélesebb lenne. Lakóterület felé 14 m széles hátsókertet ad, melyből 10 m széles, növényesített 
zöldsávot biztosít.
B1 változat:
Az Al, eredeti tervhez képest az épület területét és helyiségeinek helyzetét, méretét megtartva a 
tömegképzés L-alakba rendezett. Ennek megfelelően az épület a meglévőhöz hasonlóan sarkosan 
beépített, mely nagy előkerttel rendelkezik. Az északi oldalon zárt képzésű. Lakóterület felé 15 m széles 
hátsókertet ad, melyből 10 m széles, növényesített zöldsávot biztosít.

Mindhárom változat esetén 5 m széles zöldsáv alakul ki a telek kelet felőli telekhatára mentén is (a belső 
parkolóval és közlekedő sávval párhuzamosan), mely intenzív növényesítéssel a zajhatások ellen 
további védelmet nyújthat.

A Telepítési tanulmányterv az épület végső megjelenését tekintve vázlatos megoldást mutat be. A 
raktárcsarnok végleges arculati megjelenését, városképbe illesztését (külső burkolatainak anyag és 
színhasználatát, nyílászáróinak elhelyezését), valamint a lakóterület felé eső és a telek keleti határa 
mentén húzódó, kialakítandó kerítés és védő zöldsáv részletes műszaki megoldását további 
telepűlésképi szakmai konzultáció során szükséges bemutatni, a településképi véleményezést 
megelőzően.



A Telepítési tanulmányterv elfogadását és a fent írt szakmai konzultációt követően, az építési 
engedélyezési eljárást megelőzően a tervezett épület kialakításáról településképi véleményezési 
eljárást szükséges lefolytatni Göd Város Polgármesterénél, Göd Város Önkormányzata Képviselő
testületének 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről vonatkozó előírásai 
értelmében.

Előterjesztés kiegészítés:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023.01.26-i ülésén tárgyalta, de nem fogadta el a 
telepítési tanulmánytervet. (18/2023. (1.26.) Ök határozat)

A Dunamenti Vk. Zrt. ezt követően ismételten benyújtotta tárgyalásra a módosított telepítési 
tanulmánytervet. A módosított anyagban a Képviselő-testület korábbi ülésén elhangzott 
hozzászólásoknak megfelelően, a korábbi beépítési változatok közül az A2 telepítés került bemutatásra. 
Ennek megfelelően a T-alakú épületforma az élőkért irányába eltolt pozícióban jelenik meg, a 
lakóterület felé 14 m széles hátsókerti távolsággal, melyből 10 m széles, növényesített zöldsávot biztosít.

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunamenti Vk. Zrt. által benyújtott, 
raktárcsarnok elhelyezésére vonatkozó Telepítési tanulmánytervével kapcsolatban az alábbi 
döntéseket hozza:

’A’ opció;
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerinti Telepítési 
tanulmánytervet az alábbiak szerint támogatja:

a településképi véleményezési tervhez környezeti hatástanulmány elkészítését kéri 
a várható zajterhelési változások tekintetében, figyelembe véve a terület speciális 
zajhatásterületi jellegét és vizsgálva a kedvezőtlen akusztikai viszonyú 
lakóterületre kifejtett hatását, mind az épületben és annak telkén keletkező üzemi 
zajhatások, mind a területre érkező zajterhelés esetleges felerősítésének 
tekintetében,
a környezeti hatástanulmányban megfogalmazott műszaki javaslatok tervbe 
integrálását kéri,
a raktárcsarnok végleges arculati megjelenésének, városképbe illesztésének (külső 
burkolatainak anyag és színhasználata, nyílászáróinak elhelyezése), valamint a 
lakóterület felé eső és a telek keleti határa mentén húzódó, kialakítandó kerítés és 
védő zöldsáv részletes műszaki megoldásának bemutatására előzetes telepűlésképi 
szakmai konzultációt kér.

’B’ opció;
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerinti Telepítési 
tanulmánytervet jelen formájában nem támogatja, a fejlesztéssel kapcsolatban az alábbi 
javaslatokat teszi:



Felelős;
Hivatali felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző 
jegyző, Főépítészi Iroda 
azonnal

Nagy Éva 
Főépítészi Iroda 
osztályvezető
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Kedves Szomszédok!

November 25-én, pénteken 14 órakor négyen (Hankó Edina, Bőd Tamás, Mondi 
Csaba és Kecskés Krisztina) vettünk részt a Dunamenti Vagyonkezelő Zrt-vel 
történt egyeztetésen, melyet Szilágyi László szervezett számunkra.
A találkozó célja részünkről az volt, hogy felhívjuk a társaság és a képviselő 
figyelmét az utcára nehezedő újabb nyomásra, hogy amikor az 
Önkormányzatnak decemberben szavaznia kell az előterjesztésről, hogy 
támogatja-e ennek a hatalmas raktárcsarnoknak a megépítését, akkor ismertek 
legyenek számukra a részünkről felmerülő aggályok is. A társaság találkozóra 
való nyitottsága minden bizonnyal azért keletkezett, hogy már itt bemutassák 
nekünk, hogy mit terveznek, és érvényre juttassák a szándékukat, valamint mi, 
Hernád köziek ne gördítsünk ez elé akadályokat.

Összefoglaló:

A Dunamenti VK Zrt. részéről Zellei János az igazgatóság elnöke {tulajdonos is 
egyben), dr. Vaszkó Szabolcs cégvezető, a csarnok egyik tervezője és még egy 
munkatárs.

• Ismertették azt a tervet, amelyet Laci már elküldött nekünk.
• Elmondták, hogy megszűnik a területen az eddig is zajos Leó Films és az 

Öntöde, és egészségkárosító azbeszt sem lesz Gergő és Csaba udvarának 
határán, a most ott lévő épület tetején.

• Lesz helyette a telekhatárokkal párhuzamosan, attól 10 avagy 15 m-re 
egy 40 m-nél is hosszabb, 6 m magas egyterű daruzható fém falú 
raktárcsarnok bérraktározás céljára, melyet 4 m-es induló méretű, és 
várhatóan 12 m magasra növő Leyland-ciprusokkal szándékoznak 
számunkra láthatatlanná és hallhatatlanná tenni. (Ablakok nem néznek 
majd erre, mert az irodák az épület déli irányú szárnyában, az épület 
elején lesznek.)

• Hangsúlyozták (amit a tervben is láthattunk), hogy a Gksz övezeti HÉSZ 
előírásnak a tevékenység, és mind3 tervváltozat is megfelel, mi pedig azt, 
hogy érdemben sajnos egyik változat sem kedvező számunkra, és az új 
építmény semmiképp nem erősíti ebből a kényszerű övezeti 
szomszédságból adódó eddig sem túl baráti viszonyunkat. Elmondtuk, 
hogy természetesen a nagyobb hátsókerttel rendelkező változat lenne 
számunkra kedvezőbb, ha ez a jelző egyáltalán értelmezhető lenne jelen 
helyzetben. (Itt szó esett még a „vajon miért kellett ide lakóövezetet 
telepíteni" problematikára, de nem volt értelme a múltban révedezni.)



• Bőd Tamás felvetette, hogy a tervek alapján a raktár egyik bejárata, 
illetve a fuvarozás, anyagmozgatás szabadtéri része a keleti oldalon, 
tehát az ő házuk irányában fog történni, ráadásul a területen eddig 
létesült építmények úgy helyezkednek el, hogy közöttük az 
anyagmozgatás zaja egészen az utca elejéig akadálytalanul eljuthat. 
Tamás kérte, hogy modellezzék a jelenlegi telken egy teherautóval a 
közlekedés, tolatás stb. zaját.

• Edina is megerősítette, hogy a tolatás, rakodás zaja gond lehet, hiszen a 
teraszon ülve már eddig is nagyon zavaró zaj volt észlelhető napközben 
ebből az övezetből.

• A hatalmas csarnokban és az udvaron folyó raktározási tevékenység 
zajkibocsátását Zellei úr nem ítélte jelentősnek, mondván, hogy 
elektromos targoncákat használnak majd, illetve csakis hétköznapokon, 
munkaidőben (7.30-16.00 óra). Úgy fogalmazott, hogy majd ha létrejön a 
csarnok, és megkezdi az üzemelést, mi pedig valóban problémát 
észlelünk, elgondolkodnak, hogy a telekhatáron É-D irányban létesüljön-e 
valamiféle zajvédelem.

• A szintén zajkeltő hőszivattyú elhelyezésére vonatkozó kérdésünkre azt 
válaszolták, hogy az értelemszerűen az irodai blokk elején, az épület déli 
frontján fog elhelyezkedni.

• Csaba, mint az építkezés és a majdani építmény által leginkább érintett 
szomszéd arról érdeklődött, hogy mikor kezdődik és mennyi ideig fog 
tartani az építkezés, illetve felmerült részéről, hogy biztosan érdemes-e 
lebontani a cég és közte jelenleg álló egyszintes épületnek a hátsó falát, 
amely legalább a jelenlegivel azonos védelmet biztosítana a Dunamenti 
területének zajától.

• Ettől a javaslattól nem zárkóztak el: megfontolják, hiszen valóban 
hasznos lehet meghagyni a meglévő épületből egy hátsó válaszfalat is. 
(Természetesen csak abban az esetben, ha az épület kapcsán említett 
veszélyes azbeszt semmiképp nem marad a területen.)

• Az építkezés várhatóan csak nyáron fog elkezdődni a sok adminisztráció 
miatt.

• Kriszta nagyon komoly problémaként említette, hogy - amint arról 
képviselőnk, de maga a Dunamenti is nagyon jól tud - a Samsung zaja 
betölti a teljes Hernád közt, és az egész környéket. Egy ekkora 
kiterjedésű, a házainknál magasabb épülettömb jelentősen fel fogja 
erősíteni az utcában már így is határértéket meghaladó Samsung zajt



azáltal, hogy a páratlan oldal kertjein, és az utcán át bezúduló zajt 
visszaveri az utca többi házára is. Ezért szükséges lenne olyan zajvédelmi 
megoldás, pl. zajvédelmi panel, amely mindkét oldalról elnyeli a zajt, 
csökkentve az épület által okozott zajvisszaverődést a Hernád közbe, 
illetve a raktározási tevékenység zaját a telep felől. Nos, ez a probléma és 
javaslat egyáltalán nem kapott pozitív fogadtatást, itt is mindössze 
annyira jutottunk, hogy esetleg elgondolkodnak rajta, hogy a hatalmas 
fémfelület zajvisszaverő hatását milyen megoldással lehetne 
csökkenteni. Megvizsgálják ennek a lehetséges módját és költségét, de 
inkább majd erről a problémáról is akkor tárgyaljunk, ha megépül a 
csarnok, és valóban erősödik a zaj. Elmondtam, hogy a jelenlegi 
zajszintekről a Göd-ÉRT egyesület legfrissebb október-novemberi 
szakértői jegyzőkönyvéből pontos tudással rendelkezünk-sajnos már 
jelenleg is határérték-túllépés van az új beruházásukkal érintett 
utcaszakaszon is. Nem fogunk örülni, ha ez még magasabb lesz, és 
bizonygatnunk is kell, hogy ez az új épületnek köszönhető, ezért jobb 
lenne megelőzni.

• Megemlítettem még, hogy Fülöp Zoltán képviselő korábban azt mondta, 
hogy azon dolgozik, hogy a Dunamenti elköltözzön innen a különleges 
gazdasági övezetbe, de erről kiderült, hogy ez utópia, illetve pénzügyi 
szempontból sem lehetséges, ehelyett a továbbiakban is az utcánkkal 
határos, majdnem végig a cég tulajdonában lévő területen terveznek a 
jövőben is sikeres üzleti tevékenységet végezni.

• Cégvezetőjük többször hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy mi, itt 
élők nem lelkesedünk ezért a tervért, a vállalat növekedési, pénzügyi 
céljait nem tervezi félretenni, hiszen minden megfelel a jogszabályoknak. 
Zellei úr pedig pozitívumként említette, hogy a Dunamenti cégcsoport a 
város legnagyobb adófizetője jelenleg, és ez mennyire fontos Gödnek (!) 
a város további fejlődése szempontjából.

• Biztosítottak minket arról is, hogy bár a Gksz övezetben végzett 
tevékenység egy része valóban ipari, a veszélyes oldószereket a 
Nemeskéri úthoz közelebb, egy meglévő épületben tárolják, és 
egyébként is félévente van környezetvédelmi és tűzvédelmi ellenőrzés, 
és minden kibocsátásuk megfelel az előírtaknak.

• Végül közösen szóvá tettük még, hogy ennek a virágzó vállalatnak milyen 
rendetlen és elhanyagolt (a nagy kanyar irányában) az utcafronti 
kerítése, a járdája, és a kerítésen belül látható építmények szabadtéri 



területei, miközben azt a járdaszakaszt is egyre több gödi és nem gödi 
használja rendszeresen. Ezen az észrevételen is eléggé elcsodálkoztak, 
nem vagyok benne biztos, de talán megígérték a járda levelektől, sártól 
való letakarítását.

• Barátságosan elköszönve távoztunk, miközben véleményem szerint 
mindkét fél nagyon jól tudja, hogy ez a raktár-terv egy újabb ingatlan
értékcsökkentő tétel az amúgy is vert helyzetünkben.

További lépések

• Tamás és Laci kezdeményezésére a cég elfogadta, hogy készítenek egy 
költségvetést arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne az üzemcsarnok 
külsejének legalább L alakban (kb. keleti és északi falainak) 
zajvisszaverést akadályozó anyaggal való felhordása, amelyre készítenek 
egy költségvetést.

• ígéretet tettek arra, hogy a megépülést követően megmérik, és Tamással 
is egyeztetnek a zaj terjedéséről, és amennyiben az utca elején fekvő 
kertekben valóban jelentős hanghatást okoz a rakodási tevékenység, úgy 
átgondolják a tömör kerítés keleti irányban való kiterjesztését is.

• Laci egyeztet a cégvezetővel, és közösen végignézik a reklamált 
járdaszakaszt, és az ezzel kapcsolatos további teendőket is egyeztetik

• Tamás kérte Lacit, hogy nézzen utána, hogy a jelenlegi kerítés valóban a 
telekhatáron van-e, és nem az épületek vonala, illetve a belső kerítés 
lenne-e a valódi telekhatár.

Legközelebb az Önkormányzati ülésen van még lehetősége mindenkinek 
felszólalni és tiltakozni, érvelni a terv ellen, ahogyan a HUAKE esetében is 
tettük.

Érdekességként még figyelmetekbe ajánlom a Dunamenti honlapján a cég 
Ingatlan divíziójáról írtakat, és kicsit lejjebb egy bevásárlóközpont
Iátványtervét: https.7/www.dunamentivk.hu/Cegunkrol/5/

Üdv.:

Krisztina és a beszámoló lektora, Edina ©



Mernéd közi lakóközösség

2131 Göd, Hernád köz

Tóth János jegyző és Aba Lehet főépítész

Polgármesteri hivatal

2131 Göd, Pesti út 81.

Tárgy: A Dunamenti VK Zrt. csarnoképítési terveinek véleményezése

Tisztelt Tóth János Jegyző Úr és Aba Lehel Főépítész Űri

Utcánk közössége köszönettel vette, hogy szomszédságunkban tervezett beruházással, 
építkezéssel kapcsolatosan megkerestek bennünket és kifejthetjük álláspontunkat.

Szakértőkkel egyeztetve közösségünk egyhangúan arra jutott, hogy a kivitelezést a tervezett 
formában nem tudjuk támogatni. Az utca lakóinak életminősége a város iparosodása miatt 
az elmúlt években jelentősen romlott, csakúgy, mint ingatlanjaink értéke. Az elmúlt évek 
környékbeli „fejlesztései" számos jogszabályt, helyi rendeletet, ésszerűségi és morális elvet 
kikerülve valósultak meg. Ennek következtében egy - kereskedelmi-gazdasági övezetbe 
tervezett - újabb ipari jellegű, jelentősen zavaró tevékenységre lehetőséget adó beruházást 
természetesen nem támogatunk, azt minden lehetséges fórumon, amin lehetőségünk van és 
lesz, vétózni, támadni fogjuk, amiként az a HUAKE Kft. korábban szintén a szomszédságunkba 
tervezett raktárcsarnoka esetében is történt. Köszönjük, hogy a HUAKE Kft. esetében a város 
képviselőtestülete helyt adott a Hernád köz lakóinak a mostanihoz hasonló észrevételeinek, 
és az oda tervezett beruházás nem valósulhatott meg.
Szeretnénk továbbá emlékeztetni önöket, hogy 2020. novemberében 173 lakossági aláírással 
kértük a HÉSZ és a TSZT felülvizsgálatát, és addig a teljes övezetre változtatási tilalom 
elrendelését, többek között a szomszédos gazdasági terület felől érkező zajproblémák 
fokozódása és a megnövekedett forgalom miatt is.

Ha ez a csarnok a jelenlegi tervek szerint megépülne, a következő egyértelmű 
következményekkel rontaná tovább a lakosság életminőségét:

• Egy ilyen közeli, hatalmas fém korpusz jelentősen megváltoztatná az utcánk - már 
eddig is kedvezőtlen - akusztikai viszonyait. Az utcánk felé verné vissza és ezzel 
tovább fokozná a Samsung irányából éjjel-nappal érkező, egyébként is 
elviselhetetlen zajhatást.

• Az utca közepétől jelentősen megváltoztatná az utcaképet: magas csarnok 
tornyosulna a házaink fölé, amely az utca páros és páratlan oldaláról, és a 
körforgalom felől nézve is rontaná a kertvárosi látképet, ezzel az ingatlanjaink 
értékét.



• Előzetes zajvizsgálatok nélkül nem lehet megítélni, hogy meg fog-e felelni a 
tevékenység a gkszí övezetre előírt „nem jelentősen zavaró" kritériumnak. Nem 
szeretnénk, ha ismét utólag kellene arról vitatkoznunk, hogy a tevékenység melyik 
kategóriába sorolható.

• Ilyen esetben szükséges környezeti hatástanulmány, amely előzetesen feltérképezi a 
várható változásokat a zajt illetően - különösen, hogy mi a PE-06/KTF/24285-1/2021 
sz. kormányhivatali határozatban felsorolva a Samsung zajhatásterületén élünk. Ez 
pedig az újonnan létrejövő más zajos tevékenységekre eleve alacsonyabb 
határértéket enged csak meg.

Amennyiben a korábban megvalósult beruházások szabálytalanságainak felülvizsgálatával, 
orvoslásával kapcsolatosan a hatóságok részéről nyitottságot, közösségünk felé irányuló 
tevőleges támogatást tapasztalnánk, természetesen mi is konstruktívan állnánk további 
építkezések, üzemek létesítésének körülményeivel kapcsolatos egyeztetésekhez. Vannak 
meglátásaink, amelyek alapján elképzelhető lenne, hogy a beruházó számára megfelelő 
műszaki paraméterekkel, számunkra pedig elfogadható módon épüljön meg a tervezett 
csarnok, de környezetünk jelenlegi, szabálytalan, minket minősíthetetlen mértékben zavaró 
állapota egyelőre nem ad alapot a további egyeztetésre. Utcánk lakói nem irreális és 
megvalósíthatatlan elvárásokat kívánnak támasztani a hatóságokkal szemben, csupán a 
létező törvényi és helyi szabályokban rögzített jogainak kíván érvényt szerezni. Ettől a 
szándékunktól nem állunk el.

Az elmúlt időszakban a következő problémákkal kapcsolatosan kerestük a különböző 
illetékes hivatalokat, városunk jegyzőjét, körzetünk képviselőjét és a döntéshozókat. 
Szeretnénk, ha ezek napirendre kerülnének, napirenden maradnának és az ezekkel 
kapcsolatos operatív munka ugyanolyan intenzitással folyna, mint az éppen tervben lévő, 
számunkra újabb zavaró hatásokkal járó üzem létesítésének előkészületei. Nem az azonnali 
közbenjárást várjuk el minden általunk sérelmezett ügyben, hanem azt, hogy a hivatal 
azokat érdemben vizsgálja meg, tájékoztasson bennünket a cselekvési lehetőségeiről és 
terveiről, majd azokat a saját maga által felvázolt ütemtervnek megfelelően végezze is el, 
valósítsa meg.

A következő ügyekben szeretnénk a Göd Város Önkormányzatának és szakhatóságainak 
közbenjárását kérni:

• A Samsung működésével, terveivel, hiányos kommunikációjával és az általa okozott 
problémák nem megfelelő kezelésével kapcsolatosan megszámlálhatatlan 
beadványt készítettünk: szeretnénk, ha ebben az ügyben a képviselő testület minket 
képviselne, a beadványainkra érdemben reagálna, az abban foglalt jogos kéréseinket 
a szabályoknak és a valós lehetőségeknek megfelelő módon kezelné.

• A Fülöp Zoltán képviselő úr által december 9-én, a Samsung zajszennyezés-mérés 
(zajmonitoring) projektjének státuszáról tartott beszámolója alapján a július óta eltelt 
120 napból 42 napon zajhatárérték túllépés volt, tehát az önkormányzat 
alapítványának mérései is egyértelműen igazolják, hogy a környéken határérték 



feletti, vagyis jogszabályba ütköző a zajterhelés, meiyet az elmúlt években több száz, 
általunk benyújtott lakossági panaszban is jeleztünk.Ennek az állapotnak az orvoslása 
elkerülhetetlen egy újabb zajforrás létesítésének tervezése előtt.

• Dunametál Öntészeti Kft. (2131 Göd Nemeskéri-kiss Miklós út 33.1827/45,1827/44 
hrsz.
Új épülettel bővült. Tevékenységére már 2 éve is zajpanasz érkezett, a szakértői 
vélemény szerint az üzem zaj- és rezgésterhelése a felső határon volt, bármilyen 
tevékenységbővítés esetén zajcsökkentési tervet kellett volna készítenie. Ezen kívül 
az üzem területe rendetlen, nagy mennyiségű fém- és egyéb anyag szabadtéri 
tárolása történik.

• Leó Films - székhely/telephely címének megjelölése nélküli, nem magyar tulajdonú 
asztalosüzem (Nemeskéri út 33.?, az ESS Ford Szerviz után, telekhatáros a Hernád köz 
12. és 14. számokkal.) A Hernád köz lakóit jelentősen zavaró csiszoló-, fűrészelő-, 
famegmunkáló gépekkel hangos asztalosipari tevékenységet végez, rendszeresen 
átlépve az engedélyezett időszakot. Kompresszorok és egyéb ipari gépek a 
lakóingatlantól 1 méterre lévő üzemben működnek, a hallásvédelmi készülékekben 
dolgozó munkások pedig kiabálnak egymással. Az üzem hangszigetelés nélkül 
működik, mindenféle előzetes egyeztetés nélkül létesült, a szomszédok jó szándékú 
egyeztetési kísérlete kudarcot vallott.

• ESS Ford Szerviz (2131 Göd Nemeskéri-Kiss Miklós út 33., telekhatáros a Hernád köz
4. és 6. számokkal.) A szerviz nyomatékmérő berendezéssel történő mérések 
végzésével bővítette tevékenységét, amely naponta több alkalommal, nyitott 
csarnokkapuval, váratlanul, majd egymást követően többször felpörgetett motorok 
rendkívül erős, zavaró hanghatásával jár.

• HUNGARY HUAKE ENG Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-288965, adószám: 25785450- 
2-42, székhely:1152 Budapest, Szentmihályi út 171. Göd város 6701 hrsz.)
A cégmegjelölés nélküli, nyitott telephelyen fém csövek és csőidomok, ill. 
fémszerkezetek (épületelemek) darabolását, hegesztését, ill. felületi megmunkálását 
végzik, amely ipari tevékenység. Az ehhez használt hegesztő palackokat is a szabad 
ég alatt tárolják. Az elkészült termékeket lefestik, majd az elkészült szerelvényeket 
tárolják, ill. robbanómotoros targoncával mozgatják, rakodják, hétvégéken, 
ünnepnapokon is, figyelmen kívül hagyva Göd város zajrendeletét

• Takács és Tsa Kamionparkoló (Nemeskéri út 33.?) A telephelyre napokra beállított 
hűtőkonténerek zajosak, ahogyan a majdnem minden éjjel kiálló kamionok is 
(általában 02-03 óra között), amelyek indulás előtt fél órán át is járatják a motort.

• Takács és Tsa Kamionparkoló telephelyén működő CNG benzinkút gázkompresszora 
nagyon zajos, valamint a cég hibás riasztókészüléke, amely évek óta havonta többször 
is elromlik és éjjel órákon át üvölt, miközben portás is van.

• Nemeskéri úti Autómosó 0-24 órás, folyamatos nyitva tartással (a Nemeskéri út 79.
sz. Gumi Centrum mellett, üzemeltető: Szilva Gábor): zajos maga az autómosási 



tevékenység + a porszívó kompresszora, ill. a mosószer szaga a környező kertek 
udvarait is beteríti.

• Penta Kft. Központi Telephely és Aszfaltkeverő' Üzem, Göd, Nemeskérí út 112. 
Az aszfaltgyártás ipari üzemi zaja (és szaga), a telephelyen végzett egyéb szerelő, 
javító, karbantartó tevékenységek, a gőzborotvával történő nehézgépjármű-takarítás 
zaja, veszélyes anyagok (aszfalttörmelék) telephelyen történő feldolgozása, és a 
Samsung-építkezés óta jelentősen (legalább a duplájára) megnövekedett 
teherforgalma, egyre zavaróbb a közeli (100 m-en belül található) kertvárosi 
lakóövezet lakói számára. (A Penta Kft. a Hernád köz megnyitását követő években 
létesítette, majd folyamatosan bővítette a telephelyét - a terület korábban 
mezőgazdasági besorolású voltl)

• Dunamenti Tűzvédelem + Dunamenti VK Zrt., Dunamenti AKA Kft. + Mercor 
Dunamenti + Dunamenti Állványtechnika Kft. + Dunamenti Állvány Kft. (a 2 Állvány 
Kft. kertvárosi lakóövezeti telken, a Cserfa és a Nemeskéri út mentén végez zajos 
tevékenységet).
Az anyacég vegyi anyagokkal foglalkozó, ipari tevékenységet folytató vállalkozás, a 
vegyi anyagok kezeléséből adódóan esetenként a levegőben is érezhető szaghatással. 
A most tervezett raktárcsarnok esetén nem tudhatjuk, hogy a tervezett tevékenység 
során mely - esetleg egészségre veszélyes - anyagok tárolása, mozgatása, szállítása 
történik majd daruzással és tehergépjárművekkel a közvetlen szomszédságunkban.

• Perico Betonüzem (Topolyás dűlő 6.): Zajjal, porral járó ipari tevékenységet folytat, 
egyre nagyobb volumenben, egyre nagyobb tehergépjármű forgalommal

• Munkásszállás külföldi munkavállalók számára (Nemeskéri út 102., a Lipóti pékséggel 
szemben. Az épületen feltüntetett Majorság köz magánútként megjelölve és lezárva). 
A tetőtér-beépítéses épületnek láthatóan sok szálláshelyként hasznosított szobája 
van, de a telephely cégmegjelölés nélkül üzemel: az Iparker adatbázisban 
vállalkozásként (panzióként) nem szerepel, miközben jól láthatóan nem csak a 
tulajdonos lakja. Amennyiben magántulajdonú családi ház, akkor hogyan kaphatott 
építési engedélyt gksz-övezetben, fizet-e ingatlanadót, stb.

• Feltehetőleg szintén külföldi tulajdonú munkásszállás üzemel a Nemeskéri út 69. 
szám alatt.

• További probléma ebben a gkszl besorolású övezetben, hogy az itt működő 
cégek/vállalkozások egy része cégmegjelölés és házszámozás hiányában egyáltalán 
nem beazonosítható, és a város honlapján sem találjuk az erre vonatkozó 
információkat.

Jelen beadvány mellékleteként csatoljuk lakóközösségünk tagjainak aláírásait. Kéréseinkés 
javaslataink egységes véleményen alapszanak.



Kérjük jelen beadványukban foglalt kéréseink, felvetéseink és javaslataink szíves 
megfontolását, a jelzett problémák kivizsgálását, és lehetőség szerint az utcánkkal határos 
gkszl övezetben változtatási tilalom elrendelését.

Kérjük Göd város képviselőtestületének támogatását abban, hogy életminőségünk ne 
romolhasson tovább.

Köszönettel:

A Hernád köz lakói

Göd, 2022. december 10.
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Bevezetés

Jelen szakvélemény célja, hogy a Göd, Nemeskérí köz 3. hrsz. 1827/50 területre tervezett új csarnok 
telepítése következtében változik-e a környezet zajterhelése, különösen a távolabbról érkező zajok 
(Samsung, közlekedés) visszaverődő hatása.

I. Helyszínleírás

Dunamenti Vk Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss M. u. 39.(hrsz: 1827/50) szám alatti területen egy új 
raktárcsarnok, és egyben irodaépület, építését tervezi.

A létesítendő csarnoképület Gksz-1 / gazdasági kereskedelmi, szolgáltató, / -területi besorolású 
belterületi, három oldalról beépített telken található. Északi irányban a közös telekhatáron Lke-4 
jelölésű, kertvárosias lakó terület fekszik, nyugati irányban egy beépítetlen zöldterüietű telek, mely 
védőzónát biztosít a műemléki a Nemeskéri- Kiss Miklós kúria környezetének ami Üü-3 /Üdülő terület/ 
területi besorolású, keleti és déli irányban Gksz-1 / gazdasági kereskedelmi, szolgáltató, / - területi 
besorolású telek határolja.

A terület északról közös telekhatáron érintkezik a kertes házas lakóövezettel. A lakóövezet megjelenése 
közel egységes, zömében földszintes (elvétve max. 2 szintes, vagy tetőtér beépítéses), kertes 
családiházas hangulattal és kertkialakítással, parkos zöldterülettel. Az eltérő övezetek közös határán 
magas (nagyrész 2,00), tömör felületű kerítés került kialakításra, melytől az oldalhatáron épült meglévő 
épületek 1,00 m-es sávval számolva kerültek beépítésre. A lakóövezet felől magas növényzet került 
betelepítésre.

A telek déli oldala határos a Nemeskéri Kiss Miklós közzel, ami zsákutcának minősülő magánút, ezen 
keresztül közelíthető majd meg az új csarnok. . A célforgalommal rendelkező magánút alárendelt út, 
melynek forgalma alacsony és, a beépítéskor ezt a jelleg nem változik meg, mivel naponta 6-7 
tehergépkocsi forgalmával lehet számolni, 5 Km/h korlátozott sebességgel, ami nem csak a Nemeskéri- 
köz magánútra, hanem a telek területére is érvényes lesz. A magánút becsatlakozik a Nemeskéri-Kiss 
Miklós útba, amely kétirányú kétsávos belterületi gyűjtőút.

Az új csarnok tervezésekor fontos szempont az eltérő övezetek felé minél zártabb tömeg kialakítása, 
telken belül az eltérő övezetektől minél távolabbra pozicionálás, illetve a minél szélesebb zöldsáv 
biztosítása. A Hernád köz lakóövezete felé megmarad a 14,00 m hátsókért.

Az épület:

Jelenleg a meglévő épületben fémöntöde működik, műhely jelleggel, ami lebontásra kerül. A 
megtartásával nem volna biztosítható az előírt 5,00 m széles többszintes zöldsáv a lakóövezet felé, ezért 
az épület hátsó 3m magas falazatát megtartják.

A hátsó bontandó épület, telekhatárt határoló 3 m magas falazatát megtartják. Növénysáv (magas 
sövény) Leyland kerül majd telepítésre, amely gyorsan növő, sűrű, egybefüggő sövény, ezzel is 
csökkentve, minimalizálva az esetleges zajhatások felerősítését.



A tervezett épület, egy egyszerű raktározási célú csarnok és irodatömb, mely formáját tekintve T alakú, 
a környezetben levő többi csarnokhoz igazodik, alacsony nyeregtetős, egymásra merőleges 
épületrészekből áll. A raktárfunkciót egy egyhajós csarnoképület szolgálja, melynek utcafronti oldalán, 
két szinten iroda kerül kialakításra. A telekre az érintkező magánút felől, a Nemeskéri-Kiss Miklós közről 
lehet bejutni.

A T-alakú csarnok nagy részét raktár adja ki, melynek összes hasznos területe 1 762,3 m2.

1. ábra A tervezett csarnok metszeti ábrája

Tervezési során figyelembe lett véve a jelenlegi növényzet nagyobb részének megőrzése, illetve egy 
fásított zöldkörnyezet létrehozása, amely egyben az északi oldalon jól elválasztja az épületet a 
lakóházaktól. A Hernád köz lakóövezete felé megmarad a 14,00 m hátsókért.

2. ábra A tervezett csarnok látványterve

A látványterv szemlélteti a tervezett létesítménytől keleti irányban Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági terület, északi irányban Lke-4 jelölésű, kertvárosias lakóterület helyezkedik el.



A hátsó bontandó épület, telekhatárt határoló 3 m magas falazatát megmarad. Növénysáv (magas 
sövény) Leyland kerül majd telepítésre, amely gyorsan növő, sűrű, egybefüggő sövény, ezzel is 
csökkentve, minimalizálva az esetleges zajhatások felerősítését.

A zajforrások

Ipari tevékenység:

Az új létesítmény funkciója raktározás és az ehhez kapcsolódó irodák. A jelenlegi öntöde 
megszűnik. Az új épület működése során zajkibocsátás nem várható. A csarnok körül, csak 
járműmozgásból eredő zaj keletkezik. A tehergépkocsi forgalma napi 6-7 jármű, valamint az ott 
dolgozók személygépkocsijaira lehet számítani (20 jármű/nap).

A tervezett telek zajos tevékenységeit, öntöde a Dunamenti VK kezelésében álló Nemeskéri 
Kiss Miklós - köz, túloldalán lévő területre viszik át.

Keleti irányban a szomszédos telken asztalosüzem működik,(díszletkészítés) Ugyanebben az 
irányban autószerviz (Ess Motor Kft, Gumicentrum,) és autómosó (Centrum Oil) található. 
Nemeskéri Kiss Miklós út túloldalán további üzemek helyezkednek el (Penta Általános 
Építőipari Kft. Teriszol stb.)

A Samsung iparterülete a tervezési területtől több mint Ikm távolságban van.

Közlekedés:

A terület zaját meghatározza a amely 150 - 200m távolságban lévő Nemeskéri Kiss Miklós út 
forgalma. Az üzemek és a lakóépületekhez vezető többi utca forgalma elhanyagolható

II. A terület zajterhelése

Alapállapot:

A zajterhelés alapállapotának jellemzésére korábbi, méréseinket használtuk fel. Az elmúlt időszakban 
több méréssorozat is volt a területen: a Samsung gyár zajkibocsátását és zajterhelő hatását több cég is 
vizsgálta, különböző üzemállapotokban. A gyár közelében 45-52 dB-t mértek. Göd zajtérképének 
elkészítéséhez az Enviroplus Kft. közlekedési méréseket is végzett.

A méréseink eredményeit használtuk fel a zajtérkép elkészítéséhez.

Közlekedési zajmérést a Nemeskéri Kiss Miklós út mentén a Hernád köz sarkán (október 17-én és 
november 3-án) végeztünk. Az út kétszer egysávos, a legközelebb eső lakóház az útszegélytől 16 m 
távolságban van. A mérési pont az út szélétől 3 m, koordinátái EOVx = 657 667, EOVy = 259 565.

Ennek a mérésnek az eredménye /.Aeq,nappal = 65,6 dB

A Samsung a gyár zaj kibocsátását jellemző mérést a gyár lakóterület felé eső oldalán végeztük. A 
méréseink közül a legnagyobb értékű adatot használtuk fel ebben a szakvéleményben.



A mérési pontot a temető felé vezető út végén a hűtőtoronytól 120 m-re, a lakóterület szélső házaitól 
840 m-re jelöltük ki. A méréseket október 17-én és november 3-án végeztük, a mérési pont 
koordinátái:, EOVx = 658 439, EOVy = 259 558

Ennek a mérésnek az eredménye Í-Aeq,nappal — 52,0 dB
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3. ábra Az alapállapot modellje

Tervezett állapot:

A tervezett állapotban feltételeztük, hogy a zajkibocsátás nem változik sem a közlekedés, sem a 
Samsung esetében.

4. ábra A tervezett állapot modellje



Zajcsökkentett állapot;

Amennyiben a külső zajforrások olyan zajokat bocsátanak ki, amelyek a kérdéses területen panaszt 
okoznak, akkor célszerű a leendő raktárnak a lakóházak felé néző homlokzatait zajelnyelő, illetve 
zajvisszaverődést gátló felülettel, burkolattal ellátni.

A modellben alkalmazott zajcsökkentés módja: (1) az új csarnok homlokzatának kiképzése, (2) a 
csarnok és a lakóházak közötti növényzet, (3) a kerítést úgy vettük figyelembe, hogy azon a 
felületkiképzés zajelnyelő.

5. ábra A modell 3d részlete

III. A vizsgálat módja

A vizsgálatot a következő módon végeztük:

A zajkibocsátás adatait a korábban ismertetett mérések alapján határoztuk meg. A számítássokat, 
IMMI 2022 zajtérképező szoftverrel végeztük, három állapotot különböztettünk meg. Mindegyik 
állapotban meghatároztuk a reflexiós utakat. Külön számítottuk az un. elsőrendű visszaverődési utakat, 
ezek a vizsgálati pont mögötti épület homlokzatán való visszaverődést jellemzik. Ezen kívül 
kiszámítottuk a kétszeri és háromszori visszaverődések hatását. Ennél több visszaverődést nem 
vizsgáltunk: a figyelembeveendő hangutak száma a visszaverődések számával exponenciálisan nő, 
ugyanakkor a második visszaverődéstől a hatás elhanyagolható.

IV. Eredmények

Először az egy visszaverődési úttal jellemzett zajterheléseket számítottuk ki.

Megkülönböztettük a közlekedési („Nemeskéri") és a Samsung („Schallquell") zajterhelését, kékkel az 
eredő zajt jelöltük.
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1. táblázat A számítás eredményei 1 visszaverődés esetén

Ezután összehasonlítottuk a három visszaverődési úttal jellemzett zajterhelést.

A két esetben az eredmények azonosak - az eltérés minden vizsgálati pontban 0,2 dB alatt marad.
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2. táblázat A számítás eredményei 3 visszaverődés esetén

A modell által kiszámított zajterhelés részleteit az alábbi táblázatban követhetjük nyomon. A következő 
táblázat csak egy része a teljes számításnak: a részlet az IPKT 004 vizsgálati pontban a vizsgált 
zajforrások részterhelésének kiinduló adatait és az alkalmazott korrekciókat tartalmazza.



3. táblázat Az IPKT 004 vizsgálati pont részletes számítás eredményei (részlet)
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A modellben van lehetőség a reflexiós hatások számítására is. Az alábbi táblázatban a „delta 1" és 
„delta 2" oszlopokban szerepel a reflexiós tényező az alapállapotban a Samsung zajterhelésére 
vonatkozóan két vizsgálati pontban. Az eredmény azt mutatja, hogy az első visszaverődés a két 
pontban 0 illetve 3 dB hatású, a második visszaverődéstől kezdve ez a hatás 0 dB.

Immissionsberechnung
aíapáilapot Einstellung: Kopie von "Referenzemsteilung"

Tag
LreflO LreflO+1 Lr,A delta 1 delta 2

/dB /dB /dB /dB /dB
IPktOO! Hemádköz 12. 32,3 32,3 32,3 0,0 0.0
IPktOCM Hernád köz 22 26,5 29,5 29,5 3,0 0,0

immissionsberechnung
tervezett Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag
LreflO Lrefl 0+1 Lr,A delta 1 delta 2

/dB /dB /dB /dB /dB
IPktOOI Hemádköz 12 32,3 32,3 32,3 0,0 0,0
IPkt004 Hernád köz 22 26,5 29.5 29,5 3,0 0,0

4. táblázat A Samsung gyár zajterhelő hatása az IPKT 001 és IPKT 004 vizsgálati pontokban 
hangvisszaverődési-vizsgálat: a) alapállapot; b) tervezett állapot

Ez alapján 3 dB korrekció csak az első visszaverődés esetében, és csak az IPKT 004 pontban lép fel. A 
többi esetben (más visszaverődések, más pontban) nem alakul ki visszaverődés.

A közlekedési zaj esetében a visszaverődések rendszere sokkal bonyolultabb: egyrészről a kiterjedt 
zajforrás, a közút, másrészről az összetett geometria miatt, a korábbi táblázatokban a vizsgálati 
pontokban megadott eredmények a visszaverődések hatását is tartalmazzák.



5. ábra A két kiválasztott vizsgálati pont körüli visszaverődések modellje

A három változatot (alapállapot, tervezett állapot, zajcsökkentés esetén) összehasonlítva azt látjuk, 
hogy egy-egy pontban az eredmények 0,3 dB-lel sehol sem térnek el.

A zajszámítási modell emellett azt is megmutatja, hogy a tervezett állapotban az eredmények 
azonosak - zajcsökkentés nélkül és zajcsökkentéssel.

V. Összefoglalás

Megállapítható, hogy a tervezet csarnok megépítése következtében nem nő a szomszédos területek 
zajterhelése. Az új létesítmény csak raktározási tevékenységet folytat és járulékosan időnként egy-egy 
jármű zajára kell számítani. A tervezett állapotban a jelenlegi közúti és külső ipari zaj dominál.

A fent bemutatott vizsgálati eredmények alapján a reflexiós hatások elhanyagolhatók.

Budapest, 2023. február 10.

Muntag András

oki. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök 
környezeti zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

(MMK 01-2075 SzKV 1.4)
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